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Samenvatting 

Inleiding 
In de periode 2007-2011 ontving De Letselschade Raad (hierna: DLR) jaarlijks een subsidie-
bedrag van € 400.000 van de minister van Justitie (thans Veiligheid en Justitie). DLR, tot 
2008 Nationaal Platform Personenschade (NPP) genaamd, is in 1998 ontstaan als een reac-
tie op maatschappelijke onrust en daaruit voortvloeiende Kamervragen over de positie van 
slachtoffers van letselschade. NPP, en later DLR stelde zich tot taak om de kwaliteit en snel-
heid van de afhandeling van personenschades te verbeteren. De initiatiefnemers waren de 
ANWB, Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, en de Vereniging van 
Letselschade Advocaten (LSA). Later zijn ook andere organisaties toegetreden, zoals de ex-
pertisebranche en de Nederlandse Vereniging van Geneeskundige Adviseurs bij Verzeke-
ringsmaatschappijen. 
 
In 2006 hebben onderzoekers van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met de Ne-
derlandse letselschadepraktijk, de Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: GBL) 
opgesteld. De code normeert het proces van letselschadeafwikkeling via zelfregulering en 
bestaat uit twintig beginselen. Elk van de beginselen is nader uitgewerkt. DLR draagt er zorg 
voor dat de Code ingang vindt in de wereld van de letselschade. De letselschademarkt be-
staat uit een aantal partijen die op verschillende wijzen bij de afhandeling van claims we-
gens letselschade zijn betrokken. Behalve het slachtoffer zijn dat schadeverzekeringsbedrij-
ven, letselschadeadvocaten, letselschadebemiddelaars en schade-experts. 
 
De subsidie van de minister was bedoeld om het werk van DLR te ondersteunen, vooral voor 
wat betreft het uitdragen van de Code. Het onderhavige onderzoek heeft de subsidiëring 
geëvalueerd.  

Probleemstelling en onderzoeksaanpak 
Het evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van de subsidie is verricht door de vakgroep 
Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met 
onderzoeksbureau Pro Facto. Leidend daarbij was de volgende probleemstelling: 

In hoeverre is het aannemelijk dat de door de minister van Veiligheid & Justitie aan 

De Letselschade Raad (DLR) verstrekte subsidie ten behoeve van de Gedragscode 

behandeling letselschade (GBL) doeltreffend is geweest, in die zin dat de naleving 

door de tijd heen is verbeterd? In hoeverre kan gezegd worden dat de gedragscode 

nu is ‘ingebed in de maatschappij’? Is de subsidie besteed voor het doel waarvoor 

zij is uitgekeerd 

Deze vraag is uiteengelegd in 39 deelvragen binnen vijf thema’s. De thema’s worden hierna 
uitgewerkt, de deelvragen zijn weergegeven in bijlage 1 van dit rapport.  
 
Om de probleemstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksactiviteiten verricht: 

� Interviews met 27 personen 
� Document- en literatuurstudie 
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� Analyse bestaande gegevens 
� Digitale enquêtering gebruikers Bemiddelingsloket en doelgroep GBL 

Beleid 
Het beleid van de minister waarin de subsidie voor DLR past, heeft als centraal doel “een zo 
doelmatig en bevredigend mogelijke wijze van regelen en oplossen door burgers en instel-
lingen van hun onderlinge verhoudingen en daaruit voortvloeiende geschillen”. De Gedrags-
code Behandeling Letselschade is een voorbeeld van de boogde zelfregulering: burgers en 
instellingen regelen hun onderlinge verhoudingen op een manier die conflicten zoveel mo-
gelijk moet voorkomen en die een snelle, efficiënte en aanvaardbare aanpak voor de afhan-
deling van onderlinge aanspraken moet bevorderen. Het beleid van De Letselschade Raad 
ligt in het verlengde van dat van de minister en is er op gericht zowel de materiële norme-
ring als de procesnormering ingang te doen vinden in de letselschadebranche. 

Besteding van gelden 
DLR verantwoordt de besteding van de subsidiegelden adequaat en uitvoerig, In de verant-
woordingsdocumenten gaat men expliciet in op de formeel te leveren ‘prestaties’. De subsi-
dieverlener stuurt met name op financiële aspecten van de subsidie, oftewel op de beste-
ding van gelden door DLR. In formele correspondentie wordt nauwelijks ingegaan op de 
inhoudelijke prestaties. Zo wordt ook in de vaststellingsbeschikking niet of nauwelijks inge-
gaan op de (nakoming van de) prestatieafspraken. De doeltreffendheid van de subsidie lijkt 
geen belangrijk item voor de subsidieverlener. Wel vindt actief sturing plaats als de koers 
van DLR naar het oordeel van de subsidieverlener ongewenst is. 
 
Uit berekeningen blijkt dat over de onderzochte periode zo’n 94% (€ 2.619.256) van de tota-

le kosten van DLR is besteed aan GBL gerelateerde activiteiten. Het aandeel van GBL gerela-

teerde kosten in de totale kosten is daarmee ruim hoger dan de met het ministerie afge-

sproken vuistregel om 70% van de algemene en personele kosten toe te rekenen aan de 

kosten voor GBL.  

Doelbereiking 
Uit de eigen onderzoeken van de Raad, gevoegd bij metingen in het kader van het onderha-
vige onderzoek blijkt dat de bekendheid van DLR, GBL en de materiële normering onder 
marktpartijen groot is. Daaruit valt op te maken dat partijen de GBL hebben geïnternali-
seerd. Dit gegeven uit de enquête wordt ondersteund door informatie uit de kwalitatieve 
interviews. De betrokkenen melden vrijwel zonder uitzondering dat de attitude van partijen 
in de letselschade markt, met name ook van verzekeraars, sterk is veranderd vergeleken 
met vijf tot vijftien jaar terug. Waar eertijds de schadeafhandeling vooral gericht leek op het 
minimaliseren van de te vergoeden bedragen, is thans de houding veel meer gericht op een 
zo zorgvuldig mogelijke behandeling van het slachtoffer.  
 
Wat de doelvariabele ‘naleving’ betreft: uit de enquêtegegevens valt op te maken dat par-
tijen in de letselschademarkt de GBL en de materiële normen naar eigen zeggen in hoge 
mate naleven. Dat neemt niet weg dat uit deze zelfrapportage ook blijkt dat de naleving op 
sommige onderdelen groter is dan op andere. Materiële normering wordt meer nageleefd 
naarmate het om oudere en dus bekendere regels gaat. Materiële normering wordt minder 
nageleefd indien de het betreffende onderwerp controversiëler is.  

Effectiviteit 
In hoeverre is de gesignaleerde doelbereiking toe te schrijven aan de activiteiten van De 
Letselschade Raad dan wel aan het bestaan van de GBL en andere normeringen? Uit de ver-
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zamelde gegevens blijkt in elk geval dat er een samenloop is tussen de daling van de gemid-
delde doorlooptijden en de introductie van de GBL en de oprichting van de Raad. Een nade-
re analyse laat zien dat het niet goed mogelijk is om andere oorzaken te identificeren die tot 
de waargenomen versnelling in afhandeling hebben geleid. Geconcludeerd kan worden dat 
het plausibel is dat de GBL in samenhang met de activiteiten van De Letselschade Raad tot 
de waargenomen niveaus van inbedding en naleving hebben geleid. Daarnaast zijn er ook 
aanwijzingen dat het toepassen van de GBL bijdraagt aan een ontlasting van het rechtsbe-
stel. 
 
Twee factoren zijn meetbaar van invloed op de mate van naleving van de GBL. De eerste is 
de registratie: partijen die zich niet hebben geregistreerd (de LSA advocaten) blijken de GBL 
en de materiële normen significant minder toe te passen. De tweede factor is de mate waar-
in de GBL is geïnternaliseerd.  

Het Bemiddelingsloket 
Het Bemiddelingsloket heeft twee functies. De eerste functie is om vastgelopen zaken vlot 
te trekken, door partijen weer in gesprek te krijgen of door te verwijzen naar een passende 
geschiloplosser of klachtenprocedure. Een tweede functie van het loket is feed back: ondui-
delijkheden of verbeterpunten in de GBL of in de praktijk van de letselschadeafhandeling 
worden gesignaleerd en zo mogelijk geadresseerd. Al met al functioneert het Bemiddelings-
loket conform de doelstellingen. Partijen in langlopende zaken weten het Loket te vinden en 
dat slaagt weer voor een deel van de zaken het knelpunt op te lossen. Marktpartijen onder-
schrijven het belang van het Bemiddelingsloket.  
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1 

Inleiding 

1.1  De Letselschade Raad 

1.1.1. Missie en taken 

Het onderzoek waarover in dit verslag wordt gerapporteerd had tot doel de effectiviteit van 

een subsidie vast te stellen: de subsidie die de minister van Justitie in 2007 voor vijf jaar 

verleende aan De Letselschade Raad. 

 
In de periode 2007-2011 ontving De Letselschade Raad (hierna: DLR) jaarlijks een subsidie-
bedrag van € 400.000 van de minister van Justitie (thans Veiligheid en Justitie). DLR, tot 
2008 Nationaal Platform Personenschade (NPP) genaamd, is in 1998 ontstaan als reactie op 
maatschappelijke onrust en Kamervragen over de positie van slachtoffers van letselschade 
met als doel de kwaliteit en snelheid van de afhandeling van personenschades te verbete-
ren. De initiatiefnemers waren de ANWB, Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Ver-
zekeraars, en de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Later zijn ook andere organi-
saties toegetreden, zoals de expertisebranche en de Nederlandse Vereniging van Genees-
kundige Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen. De missie van DLR luidt als volgt: 

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van per-

sonenschade cq. letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere 

en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van 

de technische aspecten van de schaderegeling. 

DLR streeft ernaar bij te dragen aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie 
in alle facetten van het afhandelen van schadeclaims. Centraal in het werk van DLR is het 
instrument van de normering.  
 
In 2006 hebben onderzoekers van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met de Ne-
derlandse letselschadepraktijk, de Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: GBL) 
opgesteld. De code normeert het proces van letselschadeafwikkeling via zelfregulering en 
bestaat uit twintig beginselen. Elk van de beginselen is nader uitgewerkt. DLR draagt er zorg 
voor dat de Code ingang vindt in de wereld van de letselschade. Daarnaast ontwikkelt de 
Raad nieuwe normen op verschillende onderdelen van de afhandeling van letselschade. 
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1.1.2.  Subsidie 

DLR, dat jaarlijks werkt met een begroting van ruim 5 ton, wordt voor 70% gefinancierd 
door de minister van Veiligheid en Justitie en voor het overige door de deelnemers in het 
Platform, projectbijdragen en inkomsten uit het GBL-register. De minister heeft begin 2007 
positief beslist op een subsidieaanvraag van het toenmalige NPP. De minister was van me-
ning dat de Gedragscode en het uitdragen daarvan een bijdrage zouden leveren aan een 
belangrijke ministeriële doelstelling: een zo doelmatig en bevredigend mogelijke wijze van 
oplossen van geschillen. In het verlengde van de subsidiebeschikking zijn concrete prestatie-
afspraken gemaakt. Het onderhavige onderzoek heeft tot doel vast te stellen of de middelen 
die de minister ter beschikking stelde, effectief zijn gebruikt.  

1.2  Onderzoeksvragen en –methoden  

1.2.1. Centrale probleemstelling en onderzoeksthema’s 

Het onderzoek is er op gericht om de effectiviteit van de subsidie zo goed mogelijk in beeld 
te brengen. Leidend daarbij is de volgende probleemstelling: 

In hoeverre is het aannemelijk dat de door de minister van Veiligheid & Justitie aan 

De Letselschade Raad (DLR) verstrekte subsidie ten behoeve van de Gedragscode 

behandeling letselschade (GBL) doeltreffend is geweest, in die zin dat de naleving 

door de tijd heen is verbeterd? In hoeverre kan gezegd worden dat de gedragscode 

nu is ‘ingebed in de maatschappij’? Is de subsidie besteed voor het doel waarvoor 

zij is uitgekeerd? 

Zoals in de probleemstelling tot uitdrukking wordt gebracht met de term “aannemelijk”: er 
zijn beperkingen aan het meten van de effectiviteit van de onderhavige subsidie. Het gaat 
om één subsidie aan één actor in een unieke situatie. Om de probleemstelling te beant-
woorden zal de werking van de subsidie gereconstrueerd worden aan de hand van de vol-
gende thema’s: 

� het beleid van de minister en het beleid van DLR 

� uitvoering en besteding van de subsidiegelden; 
� effecten: inbedding en naleving; 

� verantwoording 

� Bemiddelingsloket 

 
De deelvragen per thema worden hieronder uitgewerkt. 

1.2.2. Beleid: doelen en middelen 

In deze evaluatiestudie hebben we te maken met twee beleidsvoerders: de minister van 
(Veiligheid en) Justitie en De Letselschade Raad. Beiden hebben een eigen set van doelein-
den en middelen. Van beide actoren zal het beleid dat zij voeren gereconstrueerd worden. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan tenminste vier aspecten: 

� de beleidstheorie die aan het beleid van beide actoren ten grondslag ligt; 

� de kwaliteit van het beleid van beide beleidsvoerders;  

� de congruentie van het beleid van de minister en dat van GBL; 

� de veranderingen in het beleid van beide beleidsvoerders. 
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De informatie voor dit thema is langs twee wegen verzameld: documentenanalyse en 
vraaggesprekken. Voor de documentenanalyse heeft de DLR ons haar volledige archief digi-
taal ter beschikking gesteld. De documentatie is aangevuld met stukken afkomstig van het 
ministerie, verzekeringsmaatschappijen en branche organisaties. In vraaggesprekken zijn de 
reconstructies op basis van de schriftelijke stukken geverifieerd en lacunes, onduidelijkhe-
den, inconsistenties en tegenstrijdigheden opgehelderd. In dit kader is voorts een tiental 
gesprekken gevoerd met sleutelpersonen. 

1.2.3. Uitvoering en besteding van gelden 

DLR heeft in vijf jaar tijd € 2 miljoen aan subsidies van het ministerie van (Veiligheid en) 
Justitie ontvangen. Dit onderdeel van het onderzoek had tot doel vast te stellen waaraan die 
gelden zijn besteed. Daartoe zijn alle activiteiten van DLR geïnventariseerd. Vervolgens is 
nagegaan hoe die activiteiten zijn gefinancierd. 
 
De informatie voor de beantwoording van de vragen van dit thema is grotendeels geput uit 
documenten in het digitale archief van DLR. De dataverzameling is aangevuld met gegevens 
uit interviews met sleutelinformanten. In bijlage 2 zijn de geïnterviewde personen weerge-
geven. De analyse van de (financiële inzichtelijkheid van de) besteding van de subsidie had 
voor een groot deel het karakter van een boekenonderzoek.  

1.2.4. Effecten: inbedding en naleving 

Twee belangrijke (tussen)doelen die de minister met de subsidiering van DLR beoogde zijn: 
een adequate inbedding van de GBL in het veld, en daarmee samenhangend een adequate 
naleving van de Code. De subsidievoorwaarden bevatten een aantal afspraken voor het 
vaststellen van de mate waarin de inbedding en de naleving zijn toegenomen. Bij ‘inbed-
ding’ gaat het erom dat het geheel van normen, vervat in de Code, onderdeel wordt van de 
normen en waarden van de betrokken actoren in het veld: de normadressaten (verzeke-
raars, letselschade-advocaten enz.). Bij ‘naleving’ gaat het erom dat de handelingspraktijk in 
het veld van normadressaten daadwerkelijk wordt geleid door de in de Code vervatte nor-
men.  
 
De gegevens die nodig zijn om veranderingen in inbedding en naleving te traceren, zijn voor 
een deel ontleend aan de prestatiemetingen van DLR zelf. De onderzoeken zijn beoordeeld 
op hun methodische merites. Daarbij zijn onder andere het meetinstrument (vragenlijst), de 
wijze van steekproeftrekking en de manier van statische verwerking geanalyseerd.  
 
Deze gegevens zijn aangevuld met data verzameld in een (internet)enquêtes een peiling van 
ervaringen en meningen onder mensen werkzaam in de letselschademarkt, (verzekeraars, 
bemiddelaars, advocaten). Voorts zijn vraaggesprekken gevoerd met sleutelpersonen uit de 
branche- en belangenorganisaties en met letselschadeadvocaten. 
 
Voorts is gebruik gemaakt van bestaand onderzoek van de verzekeringsbranche, onder 
meer over (veranderingen in) de afhandelingsduur van schadegevallen. Een overzicht van 
bestudeerde documenten is te vinden in bijlage 3.  

1.2.5. Verantwoording 

In het proces van subsidieverstrekking zoals gereguleerd in de Awb kunnen drie belangrijke 
momenten worden onderscheiden: 
1. Subsidieaanvraag  
2. Subsidieverlening  
3. Subsidievaststelling. 
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Voor het sluitstuk van het subsidieproces, de vaststelling, dient de subsidieverlener te be-
schikken over informatie onder meer over de prestaties van de subsidieontvanger. De sub-
sidieontvanger dient zijn activiteiten en prestaties te verantwoorden. De subsidieverlener 
neemt op basis van deze informatie een beslissing tot vaststelling van de subsidie, door-
gaans jaarlijks. In de relatie tussen de minister en DLR is de verantwoording een essentieel 
onderdeel. In het onderzoek is nagegaan wat de kwaliteit van de verantwoording is geweest 
en in hoeverre de subsidiegever zijn vaststellingsbeschikkingen daarop baseerde.  
 
De gegevens voor dit thema zijn verzameld door middel van documentstudie en interviews 
met sleutelfunctionarissen.  

1.2.6. Het Bemiddelingsloket 

In 2008 heeft DLR het zgn. Bemiddelingsloket opgezet. Elke partij, betrokken bij de afhande-
ling van een letselschadezaak, kan zich met vragen en problemen betreffende deze afhande-
ling tot het Loket richten. De juristen van het loket verschaffen raad gericht op het vermij-
den of opheffen van conflicten en op het bespoedigen van de afhandeling. Het Bemidde-
lingsloket gaat niet in op de inhoud van de zaak. Het loket kan beschouwd worden als de 
uitvoering van één van de prestatieafspraken van de minister met DLR “een onafhankelijke 
klachtenbehandeling”. In het onderzoek is nagegaan wat de doelstelling, taken en activitei-
ten van het Bemiddelingsloket zijn, en welke resultaten er zijn geboekt, met name in termen 
van de tevredenheid van slachtoffers, verzekeraars en belangenorganisaties.  
 
De gegevens daarvoor zijn verzameld met behulp van documentenstudie, vraaggesprekken 
met sleutelpersonen (onder wie de juristen van het Loket) en door een enquête onder de-
genen die zich de afgelopen jaren tot het Loket hebben gewend.  

1.3  Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de context van het onderzoeksveld 
beschreven: de letselschadewereld. Er wordt onder meer ingegaan op de juridische kaders, 
de verschillende partijen die erin actief zijn en de ontstaansgeschiedenis en activiteiten van 
DLR. Hoofdstuk 3 handelt over het beleid en de doelen van de minister en DLR en over de 
verantwoording door DLR van de subsidie en hoofdstuk 4 gaat over de besteding van gel-
den. Hoofdstuk 5 bevat grotendeels de weergave van de uitgevoerde enquêtes en gaat in op 
de naleving en inbedding (effectmeting) van de GBL. Het Bemiddelingsloket is het onder-
werp van hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 ten slotte worden de onderzoeksvragen themagewijs 
resumerend beantwoord. 
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2 

De letselschadewereld 

2.1  Inleiding 

De taak van De Letselschade Raad kan men karakteriseren als het ondersteunen en bevor-
deren van de zelfregulering in de letselschademarkt. Voor een goed begrip van de werking 
van de Gedragscode Behandeling Letselschadezaken en van de functie die De Letselschade 
Raad vervult bij de ondersteuning daarvan is het van belang een beeld te hebben van de 
markt van letselschade. In paragraaf 2.2 wordt eerst de juridische basis voor de afhandeling 
van letselschaderecht beschreven. Paragraaf 2.3 handelt over de verschillende partijen die 
daarin een rol vervullen. Daarna wordt in paragraaf 2.4 ingegaan op het ontstaan van de 
Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en in paragraaf 2.5 op de inhoud en toepas-
sing ervan. Paragraaf 2.6 gaat in op de activiteiten die De Letselschade Raad (DLR) de afge-
lopen jaren heeft ontplooid en paragraaf 2.7 op de materiële normen die DLR heeft ontwik-
keld. Paragraaf 2.8 ten slotte handelt over de Wet Deelgeschillen.  

2.2  De juridische basis 

2.2.1. Inleiding 

De wijze waarop de letselschademarkt functioneert is het gevolg van het huidige (juridische) 
systeem voor de afhandeling van letselschadeclaims. De juridische basis voor de afhandeling 
van letselschade is te vinden in het aansprakelijkheidsrecht. De werking van het aansprake-
lijkheidsrecht, voor zover van belang voor de onderhavige studie, kan samenvattend worden 
afgebeeld in het volgende schema. De belangrijkste elementen daarin zijn: de onrechtmati-
ge daad die schade tot gevolg heeft, de vestiging van de aansprakelijkheid en de vaststelling 
van de omvang en financiële waarde van de veroorzaakte schade. 
 
 

dader   toerekenbaarheid   schade 
 
Onrechtmatigheid/    Causaal verband   Vaststelling feiten 
Tekortkoming    Vaststelling feiten 
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2.2.2. Vestiging van de aansprakelijkheid 

De verplichting tot de vergoeding van letselschade ontstaat, in het algemeen gesproken, 
indien een handelen dat schade heeft veroorzaakt kan worden aangemerkt als een on-
rechtmatige daad, bedoeld in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) of als een wanprestatie 
in de zin van artikel 6:74 BW. Vastgesteld dient te worden dat er een onrechtmatige daad is 
begaan of een wanprestatie is geleverd waardoor schade is ontstaan. Zodra aan de vereis-
ten van dat artikel is voldaan, is de dader aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende 
schade; de aansprakelijkheid is dan “gevestigd”. Vervolgens dient te worden uitgemaakt wat 
de omvang is van de schade die aan het onrechtmatig handelen kan worden toegeschreven.  
 
Er zijn drie belangrijke en veel voorkomende vormen van letselschade, namelijk: 

� letsel ten gevolge van een verkeersongeval 
� letsel als gevolg van onjuist medisch handelen, en  
� letsel opgedaan bij een arbeidsongeval.  

 
Deze drie gevallen kennen een eigen regeling in de wet. 
 
De vestiging van de aansprakelijkheid voor letselschade in het verkeer heeft een bijzondere 
regeling in artikel 185 Wegenverkeerswet. Dit artikel legt vast dat bestuurders van motor-
voertuigen een zogeheten risicoaansprakelijkheid hebben jegens “zwakke” verkeersdeel-
nemers (fietsers en voetgangers). Indien een bestuurder van een motorvoertuig een onge-
val heeft veroorzaakt, dan is hij (van rechtswege) aansprakelijk voor de schade, tenzij hij 
aantoont dat er sprake was van overmacht. 
 
De aansprakelijkheid voor de gevolgen van medisch handelen vindt zijn grondslag in de re-
geling van de behandelingsovereenkomst in titel 7.5 van Boek 7 van het BW, in het bijzon-
der artikel 7:453 BW. Dit artikel omschrijft een algemene zorgvuldigheidsnorm waaraan het 
handelen van de hulpverlener moet voldoen. Medisch handelen wordt geacht een tekort-
schieten in de nakoming van de overeenkomst op te leveren indien dat handelen in was 
strijd met de “voor hulpverleners geldende professionele standaard”. Dit houdt doorgaans 
in dat de behandelaar een (verwijtbare) fout heeft gemaakt. Het blijkt in de praktijk lastig 
om vast te stellen of er inderdaad zo’n fout in strijd met de professionele standaard is ge-
maakt. Men heeft doorgaans niet anders dan het oordeel van andere specialisten in dezelf-
de behandeling. De conclusie dat medisch handelen niet aan genoemde maatstaf voldoet, 
valt dan ook niet gemakkelijk te trekken.  
 
Voor de vestiging van de aansprakelijkheid is het voorts nodig dat aangetoond wordt dat de 
letselschade inderdaad het gevolg is van het onzorgvuldig handelen van de behandelaar. 
Ook deze causaliteitsvraag is doorgaans niet gemakkelijk te beantwoorden.  
 
De zorgplicht van de werkgever jegens werknemers en de daaraan verbonden aansprake-
lijkheid voor letselschade is vastgelegd in de artikelen 7:658 BW en 7:611 BW. De normering 
van deze zorgplicht is zeer open, zoals blijkt uit de tekst van artikel 7:658 BW. 
 
Artikel 658 

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de 

arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het ver-

richten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelij-

kerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden 

schade lijdt. 



DE LETSELSCHADE RAAD, EEN STUDIE IN ZELFREGULERING 

11 

 

2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de 

uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde ver-

plichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewus-

te roekeloosheid van de werknemer. 

 
De op deze bepalingen gebaseerde jurisprudentie over werkgeversaansprakelijkheid is dan 
ook grillig. Het recht is op dit punt voor het slachtoffer niet erg voorspelbaar. 
 
De vaststelling van het feitelijke causale verband tussen de daad en de letselschade blijkt 
vaak een moeizame aangelegenheid in een letselschadezaak. Zo is vaak niet zonder meer 
duidelijk of een geconstateerd fysiek gebrek werd veroorzaakt door het ongeluk dan wel 
door eerdere gebeurtenissen. Het gaat daarbij niet om een juridisch geschilpunt, maar om 
de vaststelling van feiten en de weging daarvan. 

2.2.3. De omvang van de aansprakelijkheid 

Wie aansprakelijk is voor het ontstaan van schade, dient die schade te vergoeden. De toe-
passing van dit algemene principe (uitgewerkt in titel 1.10 van Boek 6 BW) leidt meteen tot 
de vraag: wélke schade dient te worden vergoed. Artikel 6:98 BW bepaalt daarover het vol-
gende:  

Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat 

met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij 

hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een ge-

volg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend. 

Met andere woorden, alleen die geleden schade komt voor vergoeding in aanmerking waar-
voor een causaal verband met de (onrechtmatige) daad kan worden vastgesteld. Daarbij kan 
verschil van inzicht zijn tussen slachtoffer en verzekeraar over de omvang van de schade. 
Het slachtoffer wil dat alle schade vergoed wordt, terwijl de dader of zijn verzekeraar belang 
heeft om aan te tonen dat de schade niet voortvloeit uit de onrechtmatige gedraging en dat 
deze zich anders ook wel zou hebben voorgedaan. 
 
Voor het vaststellen van de omvang van de te vergoeden schade dienen vervolgens de vra-
gen beantwoord te worden welke schade vergoed wordt en tot welke hoogte. De hoofdre-
gel staat in artikel 6:95 BW: vermogensschade en ander nadeel moeten worden vergoed. In 
een letselschadezaak kan de vermogensschade bijvoorbeeld bestaan uit gemaakte kosten, 
gederfde inkomsten en schade aan materiële zaken. Daarnaast kan het slachtoffer op grond 
van artikel 6:106 BW ook aanspraak maken op vergoeding wegens ander nadeel dan vermo-
gensschade, bijvoorbeeld smartengeld. De betreffende schadevergoeding dient “naar bil-
lijkheid” te worden vastgesteld. De term “naar billijkheid” is een open norm die wordt inge-
vuld door partijen zelf of door de rechter.  
 
Het bepalen van de hoogte van sommige vormen van schade, zoals gederfde inkomsten, en 
in het bijzonder toekomstig inkomensverlies, neemt veel tijd in beslag. Vooral het vaststel-
len van toekomstschade is ingewikkeld: er dient een inschatting te worden gemaakt van de 
toekomstige situatie van de benadeelde zonder dat het ongeluk zou hebben plaatsgevon-
den. De vraag is dan wat het slachtoffer in de toekomst niet meer kan doen als gevolg van 
het opgelopen letsel. Er moet worden geschat welk bedrag iemand in de toekomst aan in-
komsten misloopt, daarbij in aanmerking nemend of het slachtoffer er vanuit mag gaan dat 
hij tot zijn vijfenzestigste hetzelfde werk kan doen. Als het slachtoffer studeert en arbeids-
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ongeschikt raakt, dan is de vraag van welke functie mag worden uitgegaan en in hoeverre 
groei in de functie was te verwachten.  
 
Een andere belangrijke oorzaak voor de lengte van de procedure is dat het bij complexe 
zaken vaak lang duurt voordat de medische eindtoestand bekend is. Iemand moet lang her-
stellen en het is daardoor niet snel duidelijk wat iemand aan het eind van de rit aan letsel 
overhoudt. Ook is het lastig deze medische eindtoestand te vertalen in geld. 
 
Voor het vaststellen van de feiten worden in de regel externe deskundigen ingeschakeld, 
zoals arbeidsdeskundigen. Vervolgens kan er een tegenadvies worden overgelegd en zal de 
rechter mogelijk ook nog de hulp van een onafhankelijke deskundige inroepen. Inherent aan 
letselschadeprocedures is dus dat er veel personen bij betrokken zijn. Dat zijn normaliter de 
persoon die aansprakelijk is, het slachtoffer, de letselschaderegelaars van de verzekeraars, 
de verzekeraars zelf, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen (eventueel aan beide zijden) 
en mogelijk nog deskundigen die door de rechter worden ingeroepen. Daarmee gaat een 
complexe letselschadezaak langs veel schakels, waardoor de procedure jaren kan duren.  

2.3  Partijen in de letselschadewereld 

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het risico loopt aansprakelijk gesteld te 
worden is doorgaans voor dit risico verzekerd. Automobilisten en motorrijders zijn verplicht 
verzekerd krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Ook 
werkgevers, medici en medische instellingen zijn (hoewel niet verplicht) vrijwel altijd verze-
kerd. Het betekent dat in geval van letselschade vrijwel steeds een verzekeraar (regresne-
mer) de te vergoeden schade voor zijn rekening neemt. Slachtoffers van letselschade in het 
verkeer hebben een eigen recht op schadevergoeding tegenover de verzekeraar; zij kunnen 
de verzekeraar rechtstreeks aanspreken, krachtens artikel 6 lid 1 WAM. Daarmee is de ver-
zekeraar een centrale partij in de afhandeling van letselschadezaken. 
 
Verzekeraars hebben te maken met enerzijds het belang om correct schades af te handelen 
en anderzijds de prikkel om de hoogte van de vergoedingen te beperken. Verzekeraars zijn 
ook bij letselschade gehouden de schade aan het slachtoffer te vergoeden, maar ze hebben 
met slachtoffers een andere relatie dan met andere claimgerechtigden. Doorgaans stelt een 
verzekeraar eigen klanten, de verzekerden, schadeloos. De verzekeraar heeft er dan een 
commercieel belang bij om claims snel en adequaat af te handelen. In het geval van letsel-
schade is de klant, de premiebetalende schadeveroorzaker, steeds een andere dan degene 
die aanspraak maakt op een schadevergoeding. Daardoor zou de verzekeraar zich meer dan 
op andere verzekeringsgebieden laten leiden door de prikkel om de uit te keren bedragen te 
beperken. 
 
Sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn de kosten van rechtsbijstand aan 
te merken als onderdeel van de te vergoeden schade bij bewezen aansprakelijkheid. Dat 
heeft de opkomst gestimuleerd van gespecialiseerde letselschadeadvocaten en van letsel-
schadebemiddelingsbureaus. Dit heeft gemiddeld genomen de positie van het slachtoffer in 
letselschadezaken versterkt. Er is echter ook een keerzijde. Letselschadebemiddelaar is een 
niet-beschermd beroep. Een letselschadebemiddelaar behartigt de belangen van een 
slachtoffer bij een verzekeraar. De verzekeraar betaalt daarvoor een vaste onkostenvergoe-
ding op grond van de PIV-staffel, als onderdeel van de schadeloosstelling.1 Sommige scha-

                                                           
1
 PIV: Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, de brancheorganisatie van de letselschadeverzeke-

raars (dertig deelnemende verzekeraars). 
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debemiddelaars, zo wordt door diverse gesprekspartners aangegeven, maken van de onwe-
tendheid van het slachtoffer op dit punt gebruik door ook van het slachtoffer nog weer een 
vergoeding te vragen, soms ook als percentage van de uitgekeerde vergoeding in een con-
tract op basis van ‘no cure no pay’.  
 
Een afzonderlijke groep partijen bij de afhandeling van gevallen van letselschade wordt ge-
vormd door de medisch adviseurs. Zij staan voor het juist en rechtmatig beoordelen van de 
claimklacht(en) – zo stelt men zelf. Echter, de medisch adviseurs werken doorgaans in op-
dracht van de verzekeraar. Daardoor kan een zekere bias ten nadele van het slachtoffer 
ontstaan. De medische beoordeling van claims is het meest complexe onderdeel van de 
afhandeling van letselschadegevallen. De beoordeling van toekomstschade zoals het verlies 
van arbeidsvermogen (VAV) is daarvan weer het lastigste onderdeel – het onderdeel ook dat 
verantwoordelijk is voor de meeste vertraging. 
 
Ook expertisebureaus zijn onderdeel van de letselschadewereld. Ze richten zich vooral op 
het beoordelen van de omvang van de letselschade. Expertisebureaus zijn werkzaam voor 
slachtoffers, voor verzekeraars of voor beide categorieën. Arbeidsdeskundigen vormen een 
specifieke groep binnen de letselschadewereld en zijn gericht op de vraag waartoe een 
slachtoffer nog in staat in zijn werkzame leven. 
 
Ten slotte is er het slachtoffer. Vrijwel steeds is dat een ‘one shotter’ (iemand die voor het 
eerst met een bepaalde situatie te maken en dus niet, zoals een ‘repeat player’, weet wat 
hem of haar te wachten staat en daarnaar kan handelen) die zich plotseling in voorheen 
ongekende omstandigheden bevindt.2 Het stelsel van claimafhandeling bevat geen inheren-
te borging van de belangen van het slachtoffer. Voor elk van de andere participanten in het 
proces zijn er, naast het belang van het slachtoffer, andere belangen in het geding. Het is 
overigens ook niet zonder meer gegeven wat de belangen van het slachtoffer zijn. Een snelle 
afhandeling en snel zekerheid? Dan zal het slachtoffer al gauw de verzekeraar aan zijn zijde 
vinden. Een zo hoog mogelijke vergoeding voor een zo volledig mogelijk beschreven schade? 
De letselschadeadvocaat zal zich graag voor het aldus gedefinieerde belang inzetten. Een 
vergoeding van de schade naar redelijkheid en billijkheid? Een slachtoffer die dat verlangt 
zal zich gesteund weten door de rechter – als zijn zaak ooit voor de rechter komt.  
 
De wereld van de afhandeling van letselschadezaken was zeker tot tien jaar geleden een 
harde wereld met antagonistische verhoudingen, waarin elke partij zoveel mogelijk het ei-
gen gelijk nastreefde. Het slachtoffer kwam daarbij regelmatig in de verdrukking, zozeer dat 
de minister herhaaldelijk naar de Kamer werd geroepen om uit te leggen waarom een 
slachtoffer soms tot wel tien jaar op de afhandeling van de een zaak moest wachten, of 
waarom het zo moeilijk was om een fatsoenlijke vergoeding te verkrijgen. Onderzoeken en 
rapporten leidden tot weinig. Het was onder deze omstandigheden dat het Nationaal Plat-
form Persoonsschade en de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) ontstonden.  

2.4  Het ontstaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade 

In de negentiger jaren hadden de bedrijven Audatex en Audalet een (geautomatiseerde) 
methodiek ontwikkeld waarmee (letsel)schade experts in staat werden gesteld de omvang 
van een voertuigschade respectievelijk een inkomstendervingschade vast te stellen. Alle 
relevante partijen (verzekeraars, ANWB, Slachtofferhulp Nederland en LSA) waren betrok-

                                                           
2
 Onleend aan Galanter, Marc (1974). Why the haves come out ahead: speculations on the limits of Legal 

change, Law and Society Review 9: 95-160. 
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ken bij de totstandkoming van deze methodiek en hadden zich eraan gecommitteerd. Som-
migen van hen hadden ook zitting in de Raad van Commissarissen van de bedrijven.  
 
De beide bedrijven werden na een aantal jaren merken van een veel grotere organisatie 
(ABZ), een bedrijf voor administratieve dienstverlening. De belangenbehartigende partijen 
hadden geen formele rol meer bij de instandhouding van de berekeningsmethoden. Zij wa-
ren echter enthousiast over de onderlinge samenwerking en vonden het spijtig dat de over-
legstructuur verloren zou gaan. Daarom namen zij eind jaren negentig het initiatief tot op-
richting van het Nationaal Platform Personenschade (NPP). Het NPP bureau werd aan-
vankelijk gefaciliteerd door Audalet en later door 0,5 FTE gedetacheerd vanuit de ANWB. 
Daarnaast financierden de organisaties het NPP en leverden in natura (kennis, manuren). 
 
Ongeveer gelijktijdig met de oprichting van de NPP was er bij de onderzoeksgroep Centrum 
voor Aansprakelijkheidsrecht van de Tilburg Universiteit enige expertise op het gebied van 
preprocessuele geschilbeslechting.. Tzankova en Weterings deden in 2003 een rechtsverge-
lijkend onderzoek (VK, Frankrijk en België) op dit terrein.3 Wim Weterings promoveerde in 
maart 2004 op een juridisch onderzoek naar effectieve en efficiënte geschilbeslechting in 
letselschadezaken.4  
 
Op een congres waar het onderzoek van Tzankova en Weterings werd gepresenteerd deed 
Theo Kremer, directeur van het PIV (Personenschade Instituut van Verzekeraars), de sugges-
tie om onderzoek te doen naar de vraag hoe de afhandeling van letselschadezaken in Ne-
derland beter kon worden georganiseerd. Het was een suggestie: de verzekeraars wilden 
niet zelf opdrachtgever van zo’n onderzoek zijn, omdat de resultaten dan te veel uit de hoek 
van de verzekeraars zouden komen. Voor het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht was 
het een interessante onderzoeksvraag; naar schatting 98% van de letselschadezaken komt 
niet voor de rechter. Van die 98% zaken liepen er vele stroef. Het kon wel vijf tot zeven jaar 
duren voor dat het letselschadeslachtoffer definitief uitslag had over hetgeen de verzeke-
raars zouden vergoeden. Dat niettemin maar twee procent bij de rechter belandde was toe 
te schrijven aan de hoge kosten van gerechtelijke procedures en de onzekerheid over de 
vergoeding van proceskosten. 
 
Het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht pakte de handschoen op en deed in het voorjaar 
een schriftelijke consultatieronde onder mogelijk geïnteresseerde partijen met de vraag of 
zij bij een project gericht op een betere afhandeling van letselschade betrokken zouden 
willen zijn. In de zomer van 2003 verstrekte NWO een aanjaagsubsidie. In september 2003 
was een eerste expertmeeting. Daar waren ongeveer twintig mensen aanwezig (weten-
schappers, verzekeraars, vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties). De letselschade-
bemiddelaars waren niet aanwezig.  
 
Het initiatief kreeg de wind in de rug toen er in het najaar van 2003 een rapport van Stich-
ting De Ombudsman verscheen, getiteld ‘Onderhandelen met het mes op tafel,’ over lange 
procedures en de slechte positie van slachtoffers in letselschadezaken. De toenmalige Mi-
nister van Justitie Donner stelde tijdens een Kamerdebat over het rapport van Stichting de 
Ombudsman, dat er wel degelijk wat aan de problematiek werd gedaan. Hij verwees daarbij 
naar het onderzoek in Tilburg. Vanaf dat moment kwamen er veel meer aanmeldingen voor 

                                                           
3
 Tzankova, I.N., & Weterings, W.C.T. (2003). Preprocessuele afwikkeling van personenschadeclaims: Een rechts-

vergelijkende studie naar de mogelijkheden tot structurering van het proces van buitengerechtelijke afwikkeling 

van personenschadeclaims in Nederland aan de hand van procedurele normen en andere instrumenten. Den 

Haag: Boom Juridische uitgevers. (Schoordijk Instituut: Centrum voor aansprakelijkheidsrecht). 
4
 Weterings, W.C.T. (2004). Efficiëntere en effectievere afwikkeling van letselschadeclaims 
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de expertmeetings; mensen kwamen uit eigen beweging of werden uitgenodigd. Er zijn on-
geveer twaalf bijeenkomsten geweest. Elke bijeenkomst trok meer deelnemers. Uiteindelijk 
waren er meer dan honderd vaste deelnemers. In het kader van het project werd ook een 
theoretische verkenning gepubliceerd: ‘Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belas-
tend’.5 Volgens deze studie zouden de langdurige processen van afhandeling aanzienlijk 
verkort kunnen worden door procedurele normering, objectieve richtpunten voor het vast-
stellen van vergoedingen en adequate geschiloplossing. Het was de theoretische fundering 
van de GBL. 
 
De methode die het team uit Tilburg hanteerde voor de ontwikkeling van de GBL was er een 
van consensusbuilding; een proces met zoveel mogelijk stakeholders: verzekeraars, advoca-
ten, bemiddelaars en slachtofferorganisaties. Het grootste knelpunt dat een gedragscode 
zou moeten oplossen was de bejegening van het slachtoffer – daarover waren alle betrok-
kenen het vrij snel eens. Het slachtoffer werd vaak buiten het proces gehouden. Uit onder-
zoek van het WODC blijkt dat slachtoffers niet alleen gecompenseerd willen worden in hun 
financiële schade, maar ook erkenning voor hun leed wensen.6 Zij hechten groot belang aan 
procedurele rechtvaardigheid: zij willen participeren in het beslissingsproces, een respect-
volle behandeling en een onpartijdige rechter.  
 
Voor de inhoudelijke inbreng in het proces heeft het onderzoeksteam uit Tilburg voorts 
vooral geput uit de (internationale) literatuur. De focus lag daarbij op het probleemoplos-
send onderhandelen en het ontdekken van gemeenschappelijke belangen (de zogeheten 
Harvard-methode). Tijdens de expertmeetings zijn suggesties gedaan en zaken aangedragen 
waarmee rekening zou moeten worden gehouden in een alternatieve procedure voor af-
handeling van schadezaken. Vanuit de praktijk werden allerlei specifieke omstandigheden 
en inzichten aangedragen. Er kwam ook veel casuïstiek aan de orde. Er is uiteindelijk niets in 
de code terecht gekomen dat niet de algemene instemming van alle stakeholders had.  
 
Veel partijen, waaronder vrijwel alle verzekeraars, hebben de GBL ondertekend. Dat is niet 
gebeurd door de in de LSA georganiseerde letselschadeadvocaten. De reden hiervoor was 
dat ondertekening van de GBL in strijd zou (kunnen) zijn met hun professionele code dat 
een advocaat altijd moet gaan voor het belang van de cliënt. In incidentele gevallen, zo 
geeft de LSA aan, is naleving van de code niet in het belang van de cliënt, bijvoorbeeld om-
dat een materiële norm in een individueel geval ongunstig is. Deze afwijzende houding is 
uiteindelijk op instigatie van de toenmalige voorzitter van DLR, Deetman geaccepteerd. De 
LSA-advocaten zijn zoveel mogelijk binnen het platformoverleg en bij de conceptualisering 
van materiële normen betrokken gebleven, zonder van hen officiële registratie te eisen. 
Daarmee is voorkomen dat de LSA-advocaten zich geheel uit de werkingssfeer van DLR en 
GBL zouden terug trekken. 
 
De verschillende partijen in de sterk gepolariseerde letselschadewereld kwamen als gevolg 
van deze aanpak langzaam maar zeker met elkaar in gesprek. Meer nog, men raakte in ge-
sprek over de procesgang, over omgangsvormen en over bejegeningsvraagstukken, in plaats 
van over de finesses van het letselschaderecht. De wandelgangen werden steeds belangrij-
ker tijdens de expertmeetings. Volgens sommige sleutelinformanten was dit socialiserende 
effect van de expertmeetings nog belangrijker dan het uiteindelijke product, de GBL. Ook 
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was duidelijk dat voor de implementatie en verdere uitwerking van de GBL voortzetting van 
de gesprekken tussen de stakeholders een eerste vereiste was.7 

2.5  Inhoud en toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade 

Op 6 juli 2006 werd de Gedragscode Behandeling Letselschade gepresenteerd. De code is 
geschreven voor iedereen die te maken heeft met zwaardere letselschadezaken die voort-
komen uit verkeersongevallen of andere ongevallen. Het slachtoffer staat centraal, aldus de 
preambule; de code is zo geschreven dat hij de afhandeling van zijn zaak beter kan volgen. 
Voor de partijen die de code hebben ondertekend geldt deze als norm. 
 
De GBL bevat in totaal twintig beginselen en bijbehorende goede praktijken voor de afhan-
deling van een letselschadezaak. De GBL stelt eisen aan de wijze waarop partijen over en 
weer met elkaar omgaan en normeert het proces van buitengerechtelijke schadeafhande-
ling. Als de goede praktijken worden toegepast, mag een verzekeraar of belangenbehartiger 
ervan uitgaan dat hij voldoet aan de uitgangspunten van de code. In de eerste versie van de 
code ontbrak de normering van het meest complexe deel van de afhandeling: het medisch 
beoordelingstraject.  
 
De werking van de GBL zou primair moeten werken door vrijwillige toepassing en naleving 
van de code door de partijen die de code hebben ondertekend. Er was onvoldoende draag-
vlak voor verdergaande voorzieningen voor toezicht en handhaving van de code. Indirect 
zou de code in zekere mate gehandhaafd kunnen worden doordat de rechter de code in 
voorkomende gevallen als toetsingskader gebruikt. De gedragscode zou een rol kunnen 
spelen als de verzekeraar van de aansprakelijke partij zich niet aan de beginselen heeft ge-
houden, waardoor een letselschadezaak jaren heeft geduurd. In dat geval zou de rechter 
kunnen verwijzen naar de code als hij smartengeld zou willen toekennen. Voor zover be-
kend, is heeft de rechter de code nog niet rechtstreeks toegepast. Eenmaal heeft een advo-
caat–generaal bij de Hoge Raad naar de GBL verwezen. In een conclusie constateerde hij dat 
het gedrag van een verzekeringsmaatschappij op gespannen voet stond met een aantal be-
ginselen uit de code.8 Het is overigens de vraag of de GBL in zijn huidige vorm, met abstract 
geformuleerde beginselen, wel geschikt is om in de rechtszaal te worden toegepast.  

2.6  Activiteiten van De Letselschade Raad  

In de eerste fase van zijn bestaan ontwikkelde het NPP voornamelijk materiële normen. In 

2006 werd het NPP als ‘permanente organisatie’ belast met de zorg voor het implemente-

ren, onderhouden en verder ontwikkelen van de door onderzoekers van de Universiteit van 

Tilburg ontwikkelde Gedragscode Behandeling Letselschade. Behalve met materiële norme-

ring ging het NPP zich daardoor ook bezighouden met procesnormering. De organisatie 
werd ingericht op haar nieuwe rol en er kwam ruim 3 FTE in dienst van het NPP. Per 1 janua-

ri 2009 werd de naam van het NPP omwille van de positionering van de organisatie veran-

derd in De Letselschade Raad. In de oude naam kwam het kernthema van de organisatie, 

letselschade, niet tot uitdrukking. Bovendien wilde de organisatie zich positioneren als een 

autoriteit die naast de marktpartijen staat en tegelijkertijd van de marktpartijen is, onafhan-

kelijk en collectief. De naamsverandering is geformaliseerd op 23 februari 2009. 
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Binnen de algemene taakstelling ontplooit de Letselschade Raad een groot aantal activitei-

ten. Zo beheert De Letselschade Raad een register waarin partijen zijn ingeschreven die de 

GBL onderschrijven en toepassen. Dit register is openbaar en staat op de website van De 

Letselschade Raad. In 2011 zijn de eisen voor registratie aangescherpt. In 2012 gaat een 

self-assessment van start waarbij partijen onderzoeken of zij voldoen aan de eisen van de 
GBL, met als afsluiting een verklaring terzake. Organisaties dienen hun verklaring met be-

wijsmateriaal te staven. De Letselschade Raad wil vanaf 2013 audits uitvoeren waarbij ge-

sprekken met medewerkers plaatsvinden en dossiers worden onderzocht.  

 
Daarnaast maakte De Letselschade Raad zich de afgelopen jaren sterk voor een verdere 

ontwikkeling van de code en de normering van nieuwe onderwerpen. 

Medische Paragraaf 

Eind 2011 is een ‘Medische Paragraaf’ aan de code toegevoegd met goede praktijken en 
werkdocumenten voor deze fase van het afhandelingsproces.9 De inhoud van deze medi-
sche paragraaf is het resultaat van een samenwerking van een projectgroep van De Letsel-
schade Raad met de VU Amsterdam. Als de actoren binnen de letselschadewereld de werk-
documenten van de medische paragraaf hanteren, werken zij als vanzelf conform de 
geformuleerde goede praktijken van de code. 

GOMA 

Naar aanleiding van het in mei 2008 verschenen rapport ‘Over het leven in de medische 
letselschadepraktijk’ van Stichting De Ombudsman, hebben het Verbond van Verzekeraars 
en de medische aansprakelijkheidsverzekeraars het plan opgevat om een code op te stellen 
voor afwikkeling van personenschade als gevolg van een medische fout. Aan De Letselscha-
de Raad is vervolgens gevraagd een breed gedragen gedragscode te ontwikkelen voor de 
medische letselschadepraktijk.10 Voor dit project zijn een stuurgroep en een projectgroep in 
het leven geroepen, waarin betrokken partijen, wetenschappers, het ministerie van Justitie, 
KNMG en NPCF waren vertegenwoordigd. Op 16 juni 2010 is de Gedragscode Openheid 

medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) geïntrodu-
ceerd.  
 
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Ver-
eniging van Ziekenhuizen (NVZ) gingen uiteindelijk niet akkoord met de toelichting op aan-
beveling 7 van de ontwerp-GOMA. Daarop is een nieuwe tekst voor de toelichting voorge-
steld, waarmee in december 2011 is ingestemd. Binnen DLR is er een permanente com-
missie van de GOMA die antwoord geeft op vragen die kunnen ontstaan bij toepassing van 
de GOMA en die zorgt voor een uitleg op de website en de implementatie van de code.  

GBL 2.0 

De Letselschade Raad is gestart met het project GBL 2.0, dat erop is gericht de Gedragscode 
Behandeling Letselschade (GBL) te herschrijven in concretere normen en om te vormen tot 
een in de praktijk bruikbaar sjabloon voor schadeafhandeling. In het voorjaar van 2012 zijn 
expertmeetings met betrokkenen georganiseerd. De presentatie van de definitieve versie 
van GBL 2.0 vindt naar schatting in het najaar van 2012 plaats.11 Als de herziene code (GBL 

                                                           
9
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2.0) concreter is dan de huidige gedragscode, wordt daarmee ook toepassing door de rech-
ter waarschijnlijker. 

Platformoverleg 

Het Platformoverleg van De Letselschade Raad is een centraal overlegorgaan van slachtof-
ferorganisaties, belangenbehartigers, uitvoerders en verzekeraars. Dit overleg wordt ge-
vormd door: 

� ANWB 
� Slachtofferhulp Nederland 
� Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) 
� Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS) 
� Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringsza-

ken (GAV) 
� Verbond van Verzekeraars 
� Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), toehoorder 
� Ministerie van Veiligheid en Justitie, toehoorder 

 
Onafhankelijk voorzitter van het overleg is mr. A. Wolfsen. De directeur van DLR is secreta-
ris. In het Platformoverleg vindt afstemming plaats over ontwikkelingen in de letselschade-
wereld in het algemeen en DLR in het bijzonder en worden besluiten genomen over de 
koers van DLR. Het Platformoverleg is bovendien het besluitvormend orgaan ten aanzien 
van de Letselschaderichtlijnen en de GBL. De besluitvorming binnen het platform vindt 
plaats op basis van unanimiteit, na een grondige verkenning van de standpunten van alle 
betrokken partijen. Er wordt gestreefd naar een vorm van overeenstemming die aan alle 
partijen recht doet. Mocht het niet mogelijk zijn om tot unanimiteit te komen, dan is in een 
volgende platformvergadering eensgezindheid tussen slachtoffervertegenwoordigers 
(ANWB en Slachtofferhulp Nederland) en de aansprakelijkheidsverzekeraars voldoende om 
tot een besluit te komen. 
 
Het bureau van DLR is het beleidsvoorbereidende en uitvoerende orgaan van het Platform-
overleg. Het bestuur van DLR is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bureau. 

Overige activiteiten 

Naast bovenstaande projecten heeft De Letselschade Raad ook diverse activiteiten onder-
nomen gericht op de toepassing en naleving van de GBL. Op het gebied van kennisontwikke-
ling wordt een e-learning module opgezet. In 2009 en 2010 zijn er werkvloersessies georga-
niseerd bij verschillende organisaties om informatie te krijgen over de werking van de GBL in 
de praktijk. Ook hebben er de afgelopen jaren diverse congressen plaatsgevonden. 
 
In de projectgroep ‘Integrale aanpak kwalijke praktijken’ zijn de afgelopen jaren praktijken 
in de letselschadebranche, die slachtoffers en anderen schade berokkenen, in kaart ge-
bracht om vervolgens naar oplossingen te zoeken. De projectgroep doet aanbevelingen en 
brengt deze onder de aandacht in de letselschadepraktijk en bij het ministerie van Justitie. 
Ter illustratie: in 2011 zijn contracten tussen de letselschadebemiddelaars en slachtoffers 
onder de loep genomen. Er is onder meer actie ondernomen tegen contracten op basis van 
‘no cure no pay’. Er is een flyer ontwikkeld voor slachtoffers om een zorgvuldige keuze van 
belangenbehartigers mogelijk te maken.  
 
De Letselschade Raad geeft diverse folders, gidsen en boekjes uit. Er is een checklist (De 

Letselschade InfoWijzer) opgesteld met gegevens die aan slachtoffers gevraagd kunnen 
worden ter onderbouwing van de schade. Als een verzekeraar die checklist gebruikt, voldoet 
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hij automatisch aan beginsel 8 van de GBL. Slachtoffers weten zo welke informatie met wel-
ke reden wordt gevraagd; zij kunnen nagaan of de verzekeraar juist handelt. Tabel 2.1 geeft 
een overzicht van de aantal verstrekte publicaties gedurende de subsidieperiode. De Letsel-
schade Raad biedt op de website www.verkeersongeval.nl informatie om de positie van het 
slachtoffer te versterken. Bovendien is er een online vraagbaak voor verkeersslachtoffers. 
Downloads worden niet geregistreerd dus over aantallen gebruikers van deze voorziening 
zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
TABEL 2.1 AANTAL VERSTREKTE PUBLICATIES GEDURENDE SUBSIDIEPERIODE 

 CODE FOLDERS GIDS GOMA 

2008 336 1529 1333  

2009 237 3903 1075  

2010 105 450 790 1338 

2011
12

 0 30 961 267 

 
Het Bemiddelingsloket, opgericht in 2008, is een loket waar partijen contact mee kunnen 
opnemen. als de afhandeling van een letselschadedossier is vastgelopen of bij een (drei-
gend) geschil. Hoofdstuk 7 handelt verder over het Bemiddelingsloket. 

2.7  Materiële normering: de Letselschade Richtlijnen 

2.7.1. Inhoud 

De lange duur van de afhandeling van letselschadezaken wordt doorgaans veroorzaakt door 
verschillen van inzicht bij de beantwoording van vragen van feitelijke aard: welke letsel-
schade is toe te rekenen aan de in het geding zijnde gebeurtenis, welke soorten schade 
worden vergoed en wat dient de hoogte van de te vergoeden bedragen te zijn? Al voor de 
totstandkoming van de GBL was de branche, vertegenwoordigd in het Nationaal Platform 
Personenschade (en later De Letselschade Raad) begonnen met de ontwikkeling van richtlij-
nen voor de afhandeling van materiële kwesties die zich relatief gemakkelijk lieten stan-
daardiseren. Deze letselschaderichtlijnen bevatten materiële normen om de hoogte van de 
vergoeding voor specifieke vormen van schade te bepalen. De Letselschade Raad heeft dit 
werk voortgezet. Er zijn op dit moment zeven richtlijnen, te weten: 

� De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid (2011), die vast-
legt wat in ieder geval onder economische kwetsbaarheid moet worden verstaan; 

� De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp (2004); 
� De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding voor ongeval-gerelateerde reiskosten 

(1999); 
� De Letselschade Richtlijn Licht Letsel inclusief Smartengeld (2010); 
� De Letselschade Richtlijn Studievertraging (2006); 
� De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid (2006), en 
� De Letselschade Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding (1999). 

 
De richtlijnen bevatten steeds een per kostencategorie te vergoeden (geïndexeerd) bedrag. 
Aanvaarden partijen de richtlijn, dan is onderhandeling over de hoogte van de vergoeding 
niet meer nodig. Zo kunnen de richtlijnen een versnelling van de afhandeling van een letsel-
schadezaak bewerkstelligen. 
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2.7.2. Naleving en toepassing 

De Letselschaderichtlijnen zijn zelfregulerend; naleving is niet zomaar in rechte afdwing-
baar. Indirect hebben de richtlijnen wel degelijk juridische betekenis. Indien een verzekeraar 
heeft verklaard een richtlijn te zullen toepassen en/of de richtlijn stelselmatig in individuele 
gevallen toepast, is sprake van zelfbinding. Als de verzekeraar dan in een afzonderlijk geval 
afwijkt van de richtlijn, ligt de bewijslast voor die afwijking bij hem – onder het motto: “past 
toe of leg uit”. Slachtoffers zijn echter niet gebonden aan de richtlijnen. Zij zijn immers indi-
vidueel niet betrokken geweest bij de totstandkoming en hebben geen verklaring afgegeven 
dat zij zich gebonden achten.  
 
In beginsel kan de rechter een dergelijke private normstelling bij zijn oordeelsvorming be-
trekken. In de praktijk zijn De Letselschade Richtlijnen al diverse malen door de rechter ge-
hanteerd.13 Precieze aantallen zijn niet bekend, mede omdat niet alle uitspraken worden 
gepubliceerd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat zaken die voor de rechter komen in de 
regel complexere zaken zijn. Letselschaderichtlijnen kunnen in dergelijke zaken niet altijd 
één-op-één worden toegepast. Uit de jurisprudentie volgt dat de rechter in de regel de 
richtlijn toepast als die ter onderbouwing is aangehaald door de eisende partij terwijl de 
gedaagde deze onderbouwing niet betwist. De rechter kan echter ook van de richtlijnen 
afwijken als hij van oordeel is dat toepassing van de richtlijn onvoldoende compensatie 
biedt. Het enkel aanhalen van een richtlijn ter onderbouwing van een vordering is daarente-
gen ook niet voldoende. Het slachtoffer moet ten minste aantonen dat de betreffende kos-
ten zijn gemaakt.14 De vergoeding van letselschade moet recht doen aan de omstandighe-
den waarin het slachtoffer verkeert. Het blijft dus maatwerk. Er zullen dan ook altijd 
onderwerpen blijven die niet te normeren zijn, zoals toekomstschade. Hoe jonger iemand is, 
hoe moeilijker deze toekomstschade is vast te stellen. 

2.7.3. Totstandkoming 

De Letselschade Raad heeft een werkgroep normering die als doel heeft om ieder jaar 
nieuwe onderwerpen te normeren. Volgens het strategisch plan 2010 – 2014 dienen er ge-
durende de planperiode ten minste drie nieuwe onderwerpen genormeerd te worden. Er is 
nadrukkelijk voor gekozen om in deze planperiode complexe toekomstschade niet te nor-
meren, omdat deze schade “vooralsnog te ingewikkeld” werd gevonden.  
 
Als er vanuit het platform, de werkgroep zelf of vanuit de achterban, de behoefte aan nor-
mering van een bepaald thema wordt geuit, wordt de vraag besproken in de werkgroep, die 
ongeveer vier keer per jaar vergadert. Is de werkgroep van oordeel dat een richtlijn een 
goede optie is, dan wordt voor de norm een ontwerp gemaakt. Er zijn twee ontwerpeigena-
ren: een verzekeraar en een belangenbehartiger. Er is ondersteuning vanuit het bureau van 
De Letselschade Raad. Voor het ontwerpproces is een “tienstappenplan” gemaakt, gericht 
op kennisvergaring, het verkrijgen van commitment en het raadplegen van de achterban-
nen. Negen van de tien ontworpen normen worden uiteindelijk vastgesteld door het Plat-
form van De Letselschade Raad. Een enkele keer wijst het platform de norm af. Een recent 
voorbeeld is de procedurele normering van whiplashzaken.  
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2011, LJN BP3110, Rechtbank Arnhem 29 september 2010, LJN BN9351, Rechtbank Arnhem 17 juni 2009, LJN 

BJ1757, Rechtbank Rotterdam 20 april 2011, LJN BQ6208, Rechtbank Amsterdam 7 januari 2009, LJN BH1287, 

Rechtbank Arnhem 19 december 2007, LJN BC3687, Rechtbank Arnhem 29 september 2007, LJN BB3640 en 

Rechtbank Arnhem 15 augustus 2007, LJN BB2038. 
14

 Rechtbank Haarlem 7 april 2010, LJN BM0511, rechtsoverwegingen 4.13 en 4.14. 
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Gedurende de subsidieperiode is het aantal van drie nieuwe normen per jaar niet helemaal 
gehaald. In 2010 werd de richtlijn inzake ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding uitge-
breid en werd de richtlijn licht letsel inclusief smartengeld vastgesteld.15 In dat jaar is ook 
een objectieve werkmethode ontwikkeld voor materiële normering en is begonnen met het 
opstellen van definities van letselschade. In 2011 werd de definitie van “verhoogde econo-
mische kwetsbaarheid” genormeerd.16 Het jaar daarop werd de hernieuwde normering van 
huishoudelijke hulp afgerond. De werkgroep normeert niet alleen nieuwe onderwerpen, 
maar herziet ook periodiek de al vastgestelde richtlijnen. De normen worden jaarlijks geëva-
lueerd en (voor wat betreft het financiële gedeelte) geïndexeerd. De werkgroep normering 
beperkt zich niet tot het eigen normeringsproces, maar neemt ook deel aan normeringsini-
tiatieven vanuit de branche, zoals het Pandoraproject, de Taskforce Smartengeld en de 
Denktank Overlijdensschade. 

2.8  Wet deelgeschilprocedure 

De wetgever heeft ook actie ondernomen om de letselschadeprocedure te verkorten en 
slachtoffers in een eerder stadium duidelijkheid te bieden. Dit was op verzoek van de partij-
en in De Letselschade Raad. De Wet deelgeschilprocedure (artikel 1019z Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering) is op 1 juli 2010 in werking getreden en beoogt de buitengerechte-
lijke afhandeling van personenschade te versnellen en te vereenvoudigen.17 De regeling is 
gebaseerd op het gegeven dat de buitenwettelijke afhandeling van een schadeclaim vaak 
vastloopt op één of enkele geschilpunten. In het algemeen is voorgeschreven dat de civiele 
rechter een zaak in de volle omvang van het geding behandelt. Met de Wet deelgeschilpro-
cedure is de mogelijkheid geschapen om alleen het onderwerp dat partijen verdeeld houdt 
(het deelgeschil) aan de rechter voor te leggen. Toepassing van deze regel kan voorkomen 
dat de gang naar de rechter de letselschadezaak juist omvangrijker en ondoorzichtiger 
maakt. Partijen kunnen de rechter om een oordeel vragen over kwesties die de voortgang 
van de buitengerechtelijke schaderegeling belemmeren. Deze mogelijkheid blijft bestaan 
zolang de onderhandelingen nog gaande zijn en geen van de partijen een bodemprocedure 
aanhangig heeft gemaakt. Als de rechter uitspraak heeft gedaan over het deelgeschil, kan de 
letselschadezaak verder buitengerechtelijk worden afgewikkeld.  

2.9  Conclusie 

De letselschademarkt bestaat uit een aantal partijen die op verschillende wijzen bij de af-
handeling van claims wegens letselschade zijn betrokken. Behalve het slachtoffer, vrijwel 
steeds een one-shotter, zijn dat schadeverzekeringsbedrijven, letselschadeadvocaten, let-
selschadebemiddelaars, medisch adviseurs en schade-experts. Letselschadezaken zijn vaak 
complex vanwege de variatie aan schadeposten, complicaties bij het vaststellen van causali-
teit en onzekerheden bij het bepalen van de financiële waarde van de schade. Elk van de 
betrokken partijen heeft eigen belangen die soms een sterke prikkel kunnen opleveren voor 
een positiekeuze die de afhandeling van de schadeclaim negatief beïnvloedt. In de letsel-
schadewereld is zelfregulering ontstaan die ten doel heeft om deze prikkels te verzachten 
en de afhandeling van schadeclaims sneller en beter te doen verlopen. De zelfregulering 
omvat zowel procedurele normen (de Gedragscode Behandeling Letselschade) als materiële 
normen (de Letselschade Richtlijnen). Een voorwaarde voor de werking van zelfregulering is 
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 Jaarverslag 2010, p. 8. 
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 Jaarverslag 2011, p. 25. 
17

 Kamerstukken II 2007/08, 31 518, nr. 3, p. 1-2. 
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dat zoveel mogelijk partijen in de markt zich er aan committeren. Om de werking te bevor-
deren is De Letselschade Raad in het leven geroepen die tot taken heeft de zelfregulering in 
te bedden in de markt en de naleving ervan te bevorderen. Daarnaast heeft DLR als taak de 
bestaande regulering verder te ontwikkelen. 
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3 

Beleid, doelen en verantwoording 

3.1  Inleiding 

Een subsidie is een beleidsinstrument. Het is een middel om een bepaald doel van de be-
leidsvoerder, in dit geval de minister van Veiligheid en Justitie, (mede) te verwezenlijken. In 
dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.2 het beleid van de minister gereconstrueerd. Datzelfde 
wordt in paragraaf 3.3 gedaan met het beleid van de subsidieontvanger, De Letselschade 
Raad. Paragraaf 3.4 handelt over de verantwoording van De Letselschade Raad aan de sub-
sidieverlener van de geleverde prestaties, waarna in paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de 
subsidievaststelling. Paragraaf 3.6 ten slotte bevat de conclusies. 

3.2  Reconstructie beleid minister 

3.2.1. Doelen minister 

In de beschikkingsbrief d.d. 12 maart 2007 waarin de subsidie aan (toen nog) de stichting 
Nationaal Platform Personenschade wordt verleend, wordt onder het kopje ‘Belang Justitie’ 
het volgende gesteld: 

Het beleid van Justitie is erop gericht te bevorderen dat burgers en instellingen hun 

onderlinge verhoudingen en daaruit voortvloeiende geschillen op een zo doelmatig 

en bevredigend mogelijke wijze weten te regelen en op te lossen. Als geschillen zich 

beter lenen voor andere vormen van conflictoplossing dan een beslissing door de 

rechter, is het streven dat deze dan ook op die andere wijze tot een oplossing wor-

den gebracht. Wanneer conflicten ontstaan zijn betrokkenen primair zelf (geza-

menlijk) verantwoordelijk voor de oplossing daarvan. De overheid faciliteert op het 

moment dat blijkt dat bijvoorbeeld door grote machtsongelijkheid van de betrok-

ken partijen niet verwacht mag worden dat zij dit geheel zelfstandig weten op te 

lossen en/of de neutraliteit van de ter dienste staande geschiloplossingsvormen in 

het geding zijn. 

Uit deze passage zijn de voornaamste beleidsdoelen van de minister voor het verstrekken 
van de subsidie te af te leiden. In de beschikking en de bijlage erbij wordt nog een aantal 



DE LETSELSCHADE RAAD, EEN STUDIE IN ZELFREGULERING 

24 

 

andere subdoelen genoemd. Artikel 1 van bijlage 1 (Nadere regels ter aanvulling op en ter 

uitvoering van de Algemene wet bestuursrecht verbonden aan de (project)subsidiëring van 

de Stichting Nationaal Platform Personenschade te Den Haag) luidt als volgt: “De Minister 
subsidieert de stichting voor die activiteiten die een directe relatie hebben met de naleving, 
de bevordering en het actueel houden van de Gedragscode Afwikkeling Letselschade voor 
een periode van 5 jaar (maart 2007-maart 2012).” In de beschikking zelf geeft de minister 
aan dat hij er vanuit gaat dat de gedragscode vijf na de eerste subsidie zodanig is ingebed 
“dat er geen specifieke aandacht vanuit één organisatie meer benodigd is”.  
 
Alle gedocumenteerde doelen van de minister worden in paragraaf 3.2.3 uitgewerkt in een 
zgn. doelboom.  

3.2.2. Prestatieafspraken 

In bijlage 1 van de beschikking van 12 maart 2007 wordt gesteld dat de subsidie wordt ge-
toetst aan de aard en de omvang van de activiteiten van de stichting, evenals aan een aantal 
meetvariabelen die bepalend zijn voor het bereiken van het doel (artikel 3 lid 3). In bijlage 2 
zijn deze “meetvariabelen” opgenomen onder de titel ‘prestatie- en kwaliteitsafspraken’. De 
subsidieverleningen van de daarop volgende jaren bevatten deze bijlage niet en er wordt 
ook niet verwezen naar deze bijlage uit 2007. Dat gebeurt wel naar bijlage 1 van de beschik-
king uit 2007, waarin “nadere regels ter aanvulling op en ter uitvoering van de Algemene 
wet bestuursrecht” zijn opgenomen.  
 
DLR dient met de subsidie de onderstaande prestaties te leveren De prestaties vormen zo 
de bouwstenen voor het beleid van de minister. De prestatie- en kwaliteitsafspraken uit 
2007 zijn als volgt geformuleerd (citaat): 
 
• Bekendheid gedragscode 

o Bevordering van de bekendheid van de gedragscode bij marktpartijen (o.a. verzekeraars) en 

 relevante slachtofferorganisatie’s [sic]. 

Prestatieafspraak: jaarlijkse meting van de bekendheid van de gedragscode 

 

• Aantal aansluitingen 

o Meer aangesloten organisaties betekent een positiever effect op de naleving van de ge-

 dragscode 

Prestatieafspraak: jaarlijks meting van het aantal gerealiseerde aansluitingen 

 

• Aantal verzoeken 

o Aantal verzoeken om informatie, bijstand gedurende de procedure en bemiddelingen 

Prestatieafspraak: Jaarlijkse meting van de ontwikkeling 

 

• Wie houdt zich aan de code 

o De code normeert het proces van letselschadeafwikkeling. Er staan termijnen vermeld 

 waarbinnen partijen op elkaar dienen te reageren en er worden diverse voorbeelden gege-

 ven over een harmonieuzer afwikkeling van letselschades. Naleving van de gedragscode 

 door partijen is essentieel voor de inbedding van de code in de maatschappij.  

Prestatieafspraak: meten van het aantal klachten over het niet nakomen en het meten van de uit-

komsten van bemiddelingstrajecten.  

 

• Onafhankelijke klachtenbehandeling 

o De onafhankelijke positie van het NPP wordt institutioneel gewaarborgd. Klachtenbehande-

 ling geschiedt door een onafhankelijke partij. 

Prestatieafspraak: aantal en afloop van geschillen tegen het NPP 
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3.2.3. Doelboom 

Het geheel aan doelen, subdoelen en middelen van de minister is weergegeven in de vol-
gende doelboom18. Het hoogst geplaatst doel in een doelboom is de zgn eindformule, het 
ultieme doel waarnaar gestreefd wordt. Alle onderliggende (tussen)doelen zijn op hun beurt 
te beschouwen als middelen om de eindformule te realiseren. Zo wordt de keten van causa-
le en/of normatieve relaties zichtbaar gemaakt, waarvan in dit geval de subsidie van de mi-
nister aan DLR de basis vormt. Met de subsidie beoogt de minister immers zijn beleidsdoe-
len te realiseren.  
 

  

Een zo doelmatig en bevredigend 

mogelijke wijze van regelen en oplos-

sen door burgers en instellingen van 

hun onderlinge verhoudingen en 

daaruit voortvloeiende geschillen 

   

        Algemene 

        beleidsdoelen 

 

Een adequate proces-

gang waarin machts-

ongelijkheid wordt 

ondervangen 

  

Vermindering 

beroep op de 

formele  

rechtsgang 

  

         

         

         

 
(bevorderen van) 

naleving van de GBL 
  

Inbedding in de 

maatschappij 
  

         

         

         

Publieksvoorlichting  
Adequate zelfre-

gulering 
 

Hantering  

processen  

gedragscode 

 

         

         

   

Ontwikkelen en 

actueel houden 

code 

    

         

 

Prestatie-afspraken: 

- jaarlijkse meting bekendheid code 

- jaarlijkse meting gerealiseerde aansluitingen 

- jaarlijkse meting aantal verzoeken 

- meten klachten en uitkomsten bemiddelingen 

- onafhankelijke klachtenbehandeling 

  

         

   subsidie     

 
Het beleid van de minister is zo in bovenstaande doelboom gereconstrueerd. Daarbij is on-
derscheid gemaakt tussen de algemene beleidsdoelen van de minister en specifieke doelen 
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 Zie voor het begrip doelboom en zijn toepassing: Hoogerwerf en Herweijer (red) 2008. 

Specifieke 

doelen mbt 

letselschade 
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met betrekking tot de afhandeling van letselschade die zich richten op het algemene doel. 
De specifieke doelen dragen bij aan de algemene doelen. 

3.2.4. Beoordeling 

Het beleid van de minister waarin de subsidie aan DLR een middel is, is te af te leiden uit de 
subsidiebeschikking van 2007. De normatieve en causale relaties zijn weergegeven in de 
doelboom. Bij de (in paragraaf 3.2.1 geciteerde) centrale beleidspassage in de beschikking 
zijn wel enkele vraagtekens te plaatsen. Zo wordt gesteld dat partijen primair zelf verant-
woordelijk zijn voor de oplossing van problemen en dat de overheid (slechts?) faciliteert als 
dit van de betrokken partijen niet verwacht mag worden. Dit is echter onjuist, partijen kun-
nen hun conflict in principe altijd door de rechter laten beslechten. De gereconstrueerde 
doelboom vloeit rechtstreeks voort uit de beschikking. “Een zo doelmatig en bevredigend 
mogelijke wijze van regelen en oplossen door burgers en instellingen van hun onderlinge 
verhoudingen en daaruit voortvloeiende geschillen” is de ‘eindformule’. Daar vloeit een 
aantal subdoelen uit voort, alle opgenomen in de eerste subsidiebeschikking (2007) en 
sindsdien onveranderd (en niet meer genoemd).  
 
Wat betreft de ‘prestatieafspraken’ valt op dat het niet zozeer afspraken over te leveren 
prestaties zijn maar meer indicatoren of instrumenten waarmee prestaties gemeten zouden 
kunnen worden. De norm waaraan de prestatie beoordeeld zou moeten worden, ontbreekt 
echter en daarmee komt de meting van de prestatie in de lucht te hangen. Ter illustratie 
hiervan: het jaarlijks meten van de bekendheid van de gedragscode is de te leveren presta-
tie en niet een concrete mate van bekendheid (zoals een percentage of bepaalde groei). 
Strikt genomen betekent dit dat De Letselschade Raad (en voorheen NPP) aan de prestatie-
afspraken heeft voldaan als uit een uitgevoerde, jaarlijkse meting is uitgevoerd, zelfs als uit 
die meting blijkt dat de naamsbekendheid nul procent bedraagt. SMART geformuleerde 
doelen op basis van deze onderwerpen zouden goed mogelijk zijn geweest. Doelen zijn 
SMART geformuleerd als ze voldoen aan een aantal kenmerken, te weten ze zijn: 

� Specifiek (de doelstelling moet eenduidig zijn) 

� Meetbaar (onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel 

bereikt) 

� Acceptabel (voor de doelgroep) 

� Realistisch (de doelstelling moet haalbaar zijn) 
� Tijdgebonden (duidelijk is wanneer (in de tijd) het doel bereikt moet zijn) 

 
Als doelstellingen niet SMART geformuleerd zijn, is moeilijk vast te stellen of ze gerealiseerd 
zijn of het beleid doeltreffend is. Vrijwel geen enkele van de (in de doelboom gepresenteer-
de) doelen van de minister is specifiek, meetbaar en/of tijdgebonden. Een concrete beoor-
deling van de doeltreffendheid of effectiviteit van het beleid is daarmee niet mogelijk. Daar 
komt bij dat de prestatie-indicatoren zich richten op doelen die zich laag in de doelboom 
bevinden en daarmee niet of nauwelijks op centrale doelen en de effectiviteit en doeltref-
fendheid van de subsidie. 

3.3  Beleidsreconstructie DLR 

3.3.1. Doelen 

In diverse documenten van DLR, zoals het Meerjarenplan 2007-2012, het Strategisch Plan 
2010-2014, een positioning paper, de GBL en de verschillende Jaarplannen, noemt DLR een 
veelvoud aan (sub)doelen. Het einddoel van DLR (voorheen van NPP) is het tot stand bren-
gen van harmonie, duidelijkheid en transparantie bij de afhandeling van personen-
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/letselschade. Daarnaast komen in documenten uit verschillende jaren de volgende, niet 
limitatieve (en soms geparafraseerde) doelstellingen en middelen voor (zie de tekstbox). 
 

� Aantal inschrijvingen laten stijgen naar #. 

� Actieve participatie van slachtoffers bevorderen.  

� Afstemmen met diverse koepelorganisaties op welke wijze zij strategische doelstellin-

gen DLR integreren in hun eigen beleid.  

� Bekendheid GBL en GOMA vergroten  

� Checklist opstellen waarin branche aan slachtoffers duidelijk maakt welke informatie 

met welke reden wordt gevraagd.  
� Een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schadeproces. In 

de afwikkeling van de schade staat het slachtoffer centraal. 

� GBL en GOMA worden in zoveel mogelijk letselschadezaken toegepast.  

� Grotere bekendheid Bemiddelingsloket 

� Harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq letselschade verg-

roten. Daarom wordt er gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening 

van het slachtoffer en een verbetering van de technische aspecten van de schaderege-

ling. 

� Inschrijvingspercentages per beroepsgroep in register verhogen 

� Inzet moderne middelen om geest en inhoud van GBL en GOMA te communiceren en in 
de praktijk te ondersteunen 

� Knelpunten wegnemen voor opzetten medisch traject in de GBL.  

� Kwalijke praktijken in de letselschadepraktijk in kaart brengen en aanpakken. 

� Letselschadeadvocaten meer betrekken  

� Meer transparantie en meer harmonieus regelen tussen professionals. 

� Minimaal 3 nieuwe richtlijnen ontwikkelen in 2010. 

� Naamsbekendheid DLR vergroten bij letselschadeslachtoffers en professionals  

� Naleven prestatieafspraken Ministerie van Justitie, naamsbekendheidsonderzoek.  

� Opzetten Gedragscode Medische Aansprakelijkheid (GMA). 

� Positie van het slachtoffer doen verbeteren door meer duidelijkheid, voorspelbaarheid 
en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsproces met behulp van ge-

dragscode waarmee verzekeraars en slachtoffers werken. 

� Proces kwalitatief goed regelen op een voor alle partijen overzichtelijke manier. 

� Schaderegeling transparanter en harmonieuzer laten verlopen (door aanbevelingen 

werkgroep Normering) 

� Slachtoffers zo vroeg mogelijk doorverwijzen 

� Toezicht op naleving verbeteren door nieuw reglement inschrijving register GBL met 

self-assesment 

� Verbetering opzet medisch traject. 
� Voorkomen dat de nasleep een tweede ramp wordt voor het slachtoffer. 

 
In de Jaarplannen van DLR zijn sinds 2010 concrete ‘interne’ prestatienormen opgenomen. 
Een voorbeeld ter illustratie: 
 
Bekendheid DLR in de letselschadepraktijk 

� Eind 2012 dient de spontane bekendheid 25% hoger te zijn dan eind 2011, terwijl de 
geholpen bekendheid (97%) blijft gehandhaafd (Jaarplan en begroting 2012) 

 
Het bureau DLR heeft deze doelen zelf bepaald en geformuleerd. Het ministerie wordt ervan 
in kennis gesteld maar heeft er verder geen bemoeienis mee.  
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3.3.2. Doelboom 

Op grond van het voorgaande overzicht van doelen van DLR hebben we de navolgende 
doelboom geconstrueerd.  
 

    

Harmonie, duidelijkheid en trans-

parantie bij de afhandeling van 

personen-/letselschade 

   

          

    
Voorkomen dat nasleep tweede 

ramp wordt voor slachtoffer 
   

          

    

Versterking (centraal stellen) posi-

tie slachtoffer bij personen-/  

letselschade 

   

          

          

  
Betere, meer persoonlijke 

bejegening van slachtoffers 
 

Verbetering technische as-

pecten schaderegeling 
 

          

           

    
adequate 

zelfregulering 
   

         

    

Bevorderen 

naleving GBL 

(en GOMA) 

   

         

         

  

Vergroten inzicht 

in elkaars 

standpunten 

 

Vergroten 

bekendheid GBL 

(en GOMA) 

 
Verbinden binnen- 

en buitenwereld 
 

Aspecten         

prestatie-         

afspraken           

  

Ontwikkelen en 

actualiseren mate-

riële normen en 

richtlijnen 

 

Ontwikkelen en 

actualiseren 

GBL (en GOMA) 

 

Bemiddelen / opzet-

ten en uitbouwen 

Bemiddelingsloket 

 

         

    DLR/NPP 

(kenniscentrum) 

   

       

  
In deze reconstructie is het belang van de doelen (en daarmee van de plek die ze in de doel-
boom hebben gekregen) gewogen op basis van de logica van oorzaak-gevolg en doel-middel 
alsmede aan het gewicht dat DLR er zelf blijkens de documenten aan hecht. ‘Harmonie, 
duidelijkheid en transparantie bij de afhandeling van personen-/letselschade’ is de eindfor-
mule. 
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3.3.3. Beoordeling 

De DLR stelt zichzelf in verschillende documenten en in verschillende jaren diverse doelen. 
Een document met een integraal beeld ontbreekt. Er is niet steeds sprake van samenhang, 
in de zin dat er evidente causale en normatieve relaties zijn. De constructie van de doel-
boom vergde hierdoor en bij gebrek aan een duidelijke beleidstheorie nogal wat keuzes en 
interpretaties. De doelboom zal (desondanks of derhalve) voor discussie vatbaar kunnen 
zijn. Wel blijkt uit het overzicht van doelen een duidelijke ambitie van DLR om zich door te 
ontwikkelen. Dat blijkt ook uit de ‘interne’ prestatienormen die DLR sinds 2010 in de jaar-
plannen formuleert. Deze zijn, anders dan die van de minister, concreet en SMART geformu-
leerd.  
 
Als de doelen van DLR vergeleken worden met die van de minister vallen meerdere zaken 
op. Wat betreft de einddoelen geldt dat deze niet letterlijk maar wel in de geest met elkaar 
overeenkomen (een zo doelmatig en bevredigend mogelijke wijze van regelen (minister) 
versus ‘harmonie, duidelijkheid en transparantie in de afhandeling (DLR)). Ook centrale doe-
len als zelfregulering en bevorderen van de naleving van de GBL komen in beide beleidsre-
constructies terug. Daarentegen valt op dat ‘inbedding van de GBL in de maatschappij’ als 
expliciet doel ontbreekt in het beleid van DLR. Dit is vooral opvallend omdat de minister in 
de subsidiebeschikking aangeeft dat hij er vanuit gaat dat de gedragscode vijf jaar na de 
eerste subsidie zodanig is ingebed “dat er geen specifieke aandacht vanuit één organisatie 
meer benodigd is”. Voor de minister is inbedding dus een belangrijk doel, voor DLR niet 
expliciet. 
 
Het is voorts opvallend dat DLR zich met haar doelstellingen en ambities, anders dan de 
minister, nadrukkelijk richt op de positie van het slachtoffer in letselschadezaken. Weliswaar 
is het einddoel voor DLR de harmonie, duidelijkheid en transparantie in het algemeen bij de 
afhandeling van letselschade, maar dit gebeurt nadrukkelijk vanuit het perspectief van het 
slachtoffer. In veel van de uitingen van DLR wordt ook primair het slachtoffer genoemd als 
actor waarvan de positie verbeterd moet worden. Andere partijen, zoals verzekeraars en 
advocaten, blijven buiten expliciete beschouwing. Dat is in belangrijke mate daaraan toe te 
schrijven dat het Platform zijn oorsprong vond in initiatieven van organisaties die zich in het 
bijzonder de positie van slachtoffers aantrokken: Slachtofferhulp Nederland en de ANWB. 

3.4  Verantwoording 

3.4.1. Inleiding 

Op grond van artikel 8 van bijlage 1 van de subsidiebeschikking dient de stichting jaarlijks 
uiterlijk op 1 april een financiële verantwoording en een jaarverslag in te dienen bij de mi-
nister. De financiële verantwoording moet, zo blijkt uit lid 2, naast de wettelijke vereisten 
ten minste inzicht te verschaffen in de financiële en niet-financiële prestaties. In deze para-
graaf wordt ingegaan op de verantwoording en op de daadwerkelijke geleverde prestaties. 

3.4.2.  Financiële verantwoording 

Sinds 2009 legt DLR in de jaarverslagen een financiële verantwoording af. Deze verantwoor-
ding bestaat uit een beknopte staat van baten en lasten en het financiële resultaat. Voor het 
opstellen van de jaarrekening en het voeren van de daaraan ten grondslag liggende admi-
nistratie maakt DLR gebruik van de diensten van een boekhoudkantoor. De opgestelde jaar-
rekening is ieder jaar gecontroleerd en van een accountantsverklaring voorzien door een 
onafhankelijk registeraccountant.  
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Het jaarplan en –verslag en de begroting worden door de algemeen secretaris en een af-
vaardiging van het bestuur van DLR besproken met de subsidieverlener. Deze overleggen 
worden niet genotuleerd. Uit interviews blijkt dat tijdens het overleg door de subsidieverle-
ner vragen worden gesteld en uitleg wordt gevraagd. Dit gaat vooral over financiële aange-
legenheden. Ook per mail heeft de beleidsambtenaar namens het ministerie vragen over 
deze documenten gesteld. Ook hierbij gaat het hoofdzakelijk om financiële vragen, die naar 
tevredenheid van de subsidieverlener beantwoord werden.  

3.4.3. Niet-financiële verantwoording 

In de Jaarverslagen geeft DLR inzicht in de activiteiten en projecten van het jaar ervoor. In 
hoofdstuk 5 van dit rapport wordt nader ingegaan op de activiteiten van DLR. De formele 
verantwoording over de realisatie van de prestatieafspraken die ten grondslag liggen aan de 
subsidie vindt jaarlijks plaats per brief aan de minister. Daarin worden de hiervoor genoem-
de vijf onderwerpen expliciet onderscheiden. De aard en inhoud ervan beschrijven we hier-
onder per thema. In het hiervoor genoemde jaarlijkse overleg over het jaarplan, -verslag en 
de begroting worden de financiële verantwoording en de verrichte en te verrichten activitei-
ten besproken en niet zozeer de gerealiseerde prestaties en de effecten van de subsidie, zo 
blijkt uit interviews. Wegens het ontbreken van notulen van deze bijeenkomsten is niet 
exact vast te stellen wat de inhoud ervan was. Uit de mails met antwoorden op vragen door 
de subsidieverlener blijkt wel dat deze in belangrijke mate betrekking hadden op financiële 
aspecten.  
 
De subsidieverlener laat het grotendeels aan DLR over om de koers van DLR te bepalen, 
maar er vindt wel actief bijsturing plaats als de DLR naar het oordeel van de subsidieverle-
ner een verkeerde richting uitgaat. Dat heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan, zo blijkt uit ge-
sprekken, bij een idee of voornemen van DLR om vanuit het Bemiddelingsloket aan mediati-
on te gaan doen. De subsidieverlener heeft dit tegengehouden. 
 
We zullen nu per prestatieafspraak de verantwoording en geleverde prestaties bespreken. 
Het gaat daarbij achtereenvolgens om: 

� Bekendheid gedragscode 

� Aantal aansluitingen 

� Aantal verzoeken 

� Wie houdt zich aan de code 

� Onafhankelijke klachtenbehandeling 

Bekendheid gedragscode 

Jaarlijks wordt namens DLR een bekendheidsmeting uitgevoerd. Voor de resultaten wordt in 
de verantwoordingsbrieven steeds verwezen naar het jaarverslag. Er zijn in totaal vijf metin-
gen in opdracht van DLR verricht. Drie door Stratus, een onderdeel van Panteia, twee door 
Ruigrok|NetPanel. Bij de vijf metingen zijn telkens twee deelonderzoeken uitgevoerd. Eén 
onder consumenten en één onder marktpartijen. Voor de deelonderzoeken onder consu-
menten is telkens gebruik gemaakt van internetpanels. De deelonderzoeken onder markt-
partijen zijn uitgevoerd op basis van adressenbestanden van DLR.  
 
Het doel van de onderzoeken is steeds drieledig: 

1. Vaststellen van de naamsbekendheid van NPP/DRL en de bekendheid met de ge-

dragscode 

2. Vaststellen waar men NPP/DLR van kent 

3. Vaststellen in hoeverre men inhoudelijk op de hoogte is van het werk van DLR in het 

algemeen en de gedragscode in het bijzonder. 
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Om de betrouwbaarheid en validiteit van de metingen naar de naamsbekendheid van DLR 
en de GBL die in opdracht van DLR zijn uitgevoerd te kunnen beoordelen zijn de onder-
zoeksrapporten van deze metingen bestudeerd en met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn de 
projectleiders van betrokken onderzoeksbureaus geïnterviewd.  
 
De onderzoeken zijn opgezet en uitgevoerd op een manier die gangbaar is voor dit type 
onderzoek. De onderzoekers van Stratus en Ruigrok|Netpanel geven aan dat zij de repre-
sentativiteit van de groep contactpersonen onder marktpartijen die door DLR zijn aangele-
verd niet zelf hebben kunnen vaststellen. Hier is gekozen voor een tentatieve aanpak. Er zijn 
volgens de onderzoekers geen alternatieve adresbestanden beschikbaar die duidelijk repre-
sentatiever zijn dan de gegevens die door DLR zijn aangeleverd. Voor de beide panels waar-
van gebruik is gemaakt geldt dat ze ISO 26362 gecertificeerd zijn.19 In de analyse van de 
gegevens is gebruik gemaakt van beschrijvende statistieken (rechte tellingen, percentages, 
gemiddelden). Verschillen zijn statistisch getoetst. De gehanteerde technieken zijn valide, 
gangbaar in dit type onderzoek en voor zover te beoordelen correct toegepast. Voor een 
uitvoerige methodologische beoordeling van de bekendheidsonderzoeken verwijzen we 
naar bijlage 4 van dit rapport. 
 
De bekendheidsonderzoeken komen uitvoerig aan de orde in hoofdstuk 6 van dit rapport. 
Hier volstaan we met de constatering dat het jaarverslag van 2011 vermeldt dat DLR en haar 
producten en diensten zeer bekend zijn. “Van de contactpersonen van de marktpartijen 
noemt 48 procent spontaan De Letselschade Raad als organisatie die de opvang van letsel-
schadeslachtoffers verbetert en de nasleep verkort. De spontane bekendheid is hiermee 
hoger dan in de vorige meting (35 procent). De totale bekendheid van de raad is dit jaar 99 
procent”, aldus het Jaarverslag. Onder consumenten is DLR nauwelijks bekend. De ‘gehol-
pen bekendheid’ onder deze groep is 4%. 

Aantal aansluitingen 

Ook hiervoor wordt in de brieven verwezen naar het jaarverslag. Het totale aantal inschrij-
vingen in het register is weergegeven in paragraaf 6.3. Hier blijkt dat het aantal inschrijvin-
gen in het register gestaag is gegroeid de afgelopen jaren.  

Aantal verzoeken  

Opnieuw wordt hiervoor in de verantwoordingsbrief van DLR aan de minister steeds verwe-
zen naar het jaarverslag. Het aantal vragen aan het sinds 1 maart 2008 functionerende Be-
middelingsloket stijgt jaarlijks aanzienlijk. In paragraaf .. zijn het aantal vragen en verzoeken 
weergegeven.  

Wie houdt zich aan de code  

De hoofdpunten uit de jaarlijkse verantwoordingsbrieven over dit onderdeel luiden als 
volgt: 
 

2011 De GBL is breed geaccepteerd bij diverse relevante marktpartijen. De Letselschade 
Raad signaleert nog steeds knelpunten en vergroot de effectiviteit van de zelfregu-
lering door het doorontwikkelen van de GBL, het geven van lezingen, het stimule-
ren van ‘werken in de geest van de GBL’ en het strenger toezicht houden op de 
naleving. 

2010 De GBL is breed geaccepteerd bij diverse relevante marktpartijen. Uit de in 2010 

                                                           
19

 Deze ISO norm is specifiek opgesteld voor internetpanels en bevat kwaliteitsnormen en richtlijnen voor het 

opzetten en uitvoeren van internetpanels en internetpanelonderzoek. 
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door De Letselschade Raad georganiseerde Ronde Tafelsessies, waarin separaat 
wordt gesproken met dossierbehandelaars, management en directie, blijkt op-
nieuw dat de GBL vaak ook onbewust wordt toegepast. 
 
Er zijn door registerpartijen nog geen klachten aangemeld bij De Letselschade Raad 
over het niet naleven van de GBL.  

2009 
en 
2008 

De GBL is gemeengoed bij het hoger [sic] management. Uit door De Letselschade 
Raad georganiseerde werkvloersessies blijkt dat de GBL onbewust al vaak wordt 
toegepast. (…) Partijen houden zich over het algemeen goed aan de code. In dos-
siers waar dat nog niet het geval is, is daar in de meeste gevallen een goede reden 
voor en gebeurt dat in onderling overleg met de betrokkenen. 
 
Er zijn door registerpartijen nog geen klachten aangemeld bij De Letselschade Raad 
over het niet naleven van de GBL.  

2007 De GBL is momenteel nog in een opstartfase. Partijen houden zich in het algemeen 
goed aan de code. 
 
Er zijn nog geen klachten aangemeld bij het NPP over het niet naleven van de GBL. 

 
In de verantwoording of in de Jaarverslagen worden geen woorden gewijd aan een van de 
twee specifieke ‘prestatieafspraken over dit thema: namelijk (het meten van) de uitkomsten 
van bemiddelingstrajecten.  

Onafhankelijke klachtenbehandeling  

DLR heeft een onafhankelijke adviescommissie opgericht. Er zijn sinds 2007 geen zaken in-
gebracht, zo blijkt uit de verantwoordingsbrieven. 

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat DLR vier van de vijf prestatieafspraken die in het ka-
der van de subsidie zijn gemaakt, uitvoerig, adequaat en kwantitatief verantwoordt. Alleen 
voor de naleving (‘wie houdt zich aan de code’) geldt dat minder. Er wordt op een impressi-
onistische wijze ingegaan op naleving, waarbij niet duidelijk wordt waar het oordeel op ge-
baseerd is. Bovendien wordt aan de minister geen verantwoording afgelegd over (het me-
ten van) de uitkomsten van bemiddelingstrajecten. De subsidieverlener heeft hierom 
naderhand ook niet gevraagd.  
 
Omdat de ‘prestatieafspraken’ vooral indicatoren of instrumenten waarmee prestaties ge-
meten zouden kunnen worden en normen of streefcijfers ontbreken, is het niet mogelijk om 
de prestaties van DLR inhoudelijk te beoordelen op basis van de prestatieafspraken. Wat 
betreft de producten en indicatoren die DLR in het kader van subsidie diende te realiseren, 
wordt in de volgende tabel aangegeven in hoeverre dat daadwerkelijk gebeurd is. 
 

Jaarlijkse meting van de bekendheid van de gedragscode + 

Jaarlijks meting van het aantal gerealiseerde aansluitingen + 

Jaarlijkse meting van de ontwikkeling (aantal verzoeken en bijstand Bemidde-
lingsloket 

+ 

Meten van het aantal klachten over het niet nakomen van de GBL + 

Meten van de uitkomsten van bemiddelingstrajecten - 

(Meten van) Aantal en afloop van geschillen tegen het NPP  + 
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3.5  Subsidievaststelling 

De subsidie moet jaarlijks na het lopende boekjaar worden vastgesteld om definitief te wor-
den. Op grond van art. 4: 46 Awb kan het subsidiebedrag lager worden vastgesteld dan ver-
leend indien, bijvoorbeeld als de afgesproken activiteiten niet hebben plaatsgevonden of de 
subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de verplichtingen. De beschikkingen van het mi-
nisterie waarin de subsidies jaarlijks worden vastgesteld, zijn algemeen van aard. Het bevat 
sinds de subsidievaststelling van 2008 de volgende standaardzin: “Het jaarverslag, de jaar-
rekening, uw toelichting op de prestatieafspraken […] geven een goed beeld van de activi-
teiten voor de Gedragscode Behandeling Letselschade en de kosten die door de De Letsel-
schade Raad ten laste van de subsidie zijn gebracht.” Inhoudelijk wordt niet of nauwelijks 
ingegaan op de mate van realisatie van de prestatieafspraken, een enkele uitzondering 
daargelaten (2009: “Ik wil u complimenteren over [sic] het behaalde resultaat bij het vergro-
ten van de naamsbekendheid van de Letselschade Raad”). Er wordt niet ingegaan op de 
ontbrekende meting van de uitkomsten van bemiddelingstrajecten. 
 
In de subsidievaststelling 2007 wordt het volgende gesteld: “Uit de overlegde documenten 
blijkt (…) dat het NPP groeit. Uiteraard is dit een gevolg van de subsidie die Justitie beschik-
baar stelt om de gedragscode te promoten en verder te ontwikkelen.” Er wordt dus uitge-
gaan van een sterke causaliteit tussen de subsidie en de groei van het NPP. Deze causaliteit 
wordt niet onderbouwd. 

3.6  Conclusie 

In dit hoofdstuk is het beleid van de subsidieverlener en –ontvanger gereconstrueerd. De 
doelen en het beleid van de minister zijn sinds de subsidieverstrekking in 2007 niet gewij-
zigd. In latere subsidiebeschikkingen wordt enkel in algemene zin verwezen naar de be-
schikking uit 2007, zonder dat daarbij de doelen opnieuw worden benoemd. Er wordt in de 
subsidiebeschikkingen van na 2007 niet meer verwezen naar de prestatieafspraken. Deze 
prestatieafspraken zijn overigens zeer algemeen van aard en kunnen nauwelijks gekwalifi-
ceerd worden als te leveren prestaties. Ze zijn bovendien gericht op doelen die zich laag in 
de doelboom bevinden en daarmee niet of nauwelijks gericht op de effectiviteit van de sub-
sidie.  
 
DLR verantwoordt de geleverde prestaties adequaat en uitvoerig, waarbij expliciet wordt 
ingegaan op de formeel te leveren ‘prestaties’. De subsidieverlener stuurt met name op 
financiële aspecten van de subsidie, oftewel op de besteding van gelden door DLR. In forme-
le correspondentie wordt nauwelijks ingegaan op de inhoudelijke prestaties. Zo wordt ook 
in de vaststellingsbeschikking niet of nauwelijks ingegaan op de (nakoming van de) presta-
tieafspraken. De doeltreffendheid van de subsidie lijkt geen belangrijk item voor de subsi-
dieverlener. Wel vindt actief sturing plaats als de koers van DLR naar het oordeel van de 
subsidieverlener ongewenst is. 
 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de subsidieverlener nadrukkelijk op af-
stand staat van de subsidieontvanger. Hij beoordeelt de prestaties en activiteiten marginaal 
en houdt zich weinig bezig met het beleid van DLR. De koers van DLR wordt door de subsi-
dieverlener grotendeels aan DLR zelf overgelaten. Voor de subsidieverlener is er weinig aan-
leiding om zich actief met het beleid of de uitvoering (financieel en inhoudelijk) van DLR te 
bemoeien.  
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4 

Besteding van middelen 

4.1  Inleiding 

DLR heeft in vijf jaar tijd € 2 miljoen aan subsidies van de minister van (Veiligheid en) Justitie 
ontvangen. Uit de subsidiebeschikking en de beleidscontext zoals gereconstrueerd in hoofd-
stuk 3 blijkt dat de subsidiegever niet al het werk van DLR als zodanig subsidieerde. Hij wilde 
alleen die activiteiten financieren die dienden voor het bevorderen van de inbedding en 
naleving van de GBL. Andere activiteiten, met name het ontwikkelen van de materiële nor-
mering (de Richtlijnen) vielen daar buiten. 
 
Dit hoofdstuk bevat het verslag van dat onderdeel van het onderzoek dat tot doel had vast 
te stellen waaraan de subsidiegelden zijn besteed. Daartoe is een inventarisatie gemaakt 
van alle activiteiten die DLR in de periode 2007-2012 heeft ontplooid. Van al die activiteiten 
zijn de bekostiging en de wijze van bekostiging getraceerd.  

4.2  Omvang van de subsidie 

DLR ontvangt in een periode van vijf jaar dus € 2 miljoen aan subsidie. De onderbouwing van 
de omvang van de subsidie is niet geheel te herleiden uit de subsidieverlening. Het (toenma-
lige) NPP schatte de benodigde middelen voor de (extra) inzet voor de uitvoering van haar 
taken op het gebied van de gedragscode op € 490.000. Daarbij werd uitgegaan van een for-
matieomvang van 4 fte. Deze personele kosten werden door de minister op grond van de 
Handleiding Overheidstarieven ingeschat op € 396.600. De overige kosten werden gevormd 
door de overhead. In de subsidieverlening door de minister (brief d.d. 12 maart 2007) wordt 
na het beschrijven van bovenstaande gegevens het volgende gesteld: 

Op basis van de analyse ben ik dan ook bereid om voor een periode van 5 jaar (…) 

tot een maximum van € 2 miljoen bij te dragen in de kosten van het NPP. 

De woorden “dan ook” in bovenstaand citaat suggereren een logische gevolgtrekking, bij-
voorbeeld doordat aangegeven zou zijn dat de hoogte van de subsidie overeen komt met de 
personele kosten. Een dergelijke onderbouwing van de omvang van de subsidie ontbreekt 
echter in de brief. 
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4.3  Activiteiten 

4.3.1. Inleiding 

Uit de jaarrekeningen en jaarverslagen van DLR is af te leiden dat DLR zijn activiteiten op 
hoofdlijnen onderverdeeld in activiteiten die gerelateerd zijn aan materiële normering en 
GBL gerelateerde activiteiten. 

4.3.2. Materiële normering 

De aan materiële normering gerelateerde activiteiten betreffen zoals gezegd de ontwikke-
ling en vaststelling van Letselschaderichtlijnen. De projecten moeten ervoor voor zorgen dat 
een transitie wordt gerealiseerd van een ‘strijdmodel’ naar een ‘afstemmingsmodel’. Hier-
door kunnen dure juridische procedures worden voorkomen. De Letselschaderichtlijnen 
moeten houvast geven aan het letselschadeslachtoffer. Met behulp van de richtlijnen wil 
DLR realiseren dat letselschades door slachtoffer en verzekeraar samen geregeld worden. 
Voor het slachtoffer wordt met de richtlijnen inzichtelijk welke bedragen, termijnen en uit-
gangspunten voor een berekening gangbaar zijn. Dit moet voor het slachtoffer en zijn om-
geving leiden tot:  

� minder onrust doordat onzekerheid is weggenomen 
� eerder zekerheid over details die voor het slachtoffer belangrijk zijn in de dagelijkse 

gang van zaken (huishoudelijke hulp, vergoeding kosten ziekenhuis etc.) 
� meer grip op de eigen letselschadezaak, en 
� focus op het herstel en re-integratie. 

 
Alle activiteiten ten behoeve van het ontwikkelen en vaststellen van Richtlijnen worden 
bekostigd uit de middelen die aan DLR worden verstrekt door ANWB, Slachtofferhulp Ne-
derland, NIVRE, NIS, GAV, Verbond van Verzekeraars en LSA (leden van het Platformover-
leg). Al deze partijen hebben een belang bij een soepel functionerend stelsel voor de afhan-
deling van letselschade, en zijn om die reden bereid aan de financiering van de materiële 
normering (en aan het werk van DLR in het algemeen) bij te dragen. 

4.3.3. GBL gerelateerde activiteiten 

GBL gerelateerde projecten hebben te maken met de normering van het proces: de formele 
normering. Gedurende de subsidieperiode betrof het in de eerste plaats activiteiten voor 
het implementeren van de GBL. Daartoe is te rekenen het laten uitvoeren van marktonder-
zoek, het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen (ontwikkeling van handleidingen 
voor de praktijk en van een website). Daarnaast heeft men veel gedaan aan de verdere 
ontwikkeling van de Code. Voorts heeft DLR speciaal voor medische letselschade een pro-
cesnormering ontworpen in de vorm van de GOMA (zie paragraaf 2.6). Tenslotte is ook de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van Bemiddelingsloket als een GBL-gerelateerd project te 
beschouwen. Meer hierover in hoofdstuk 7.  

4.3.4. Kosten en inkomsten 

Voor de toerekening van kosten waren het ministerie van justitie en DLR een praktische 
vuistregel overeen gekomen: 70% van de personele en algemene kosten kon worden toege-
rekend aan GBL-gerelateerde activiteiten. In dit onderzoek is nagegaan welke kosten en 
opbrengsten daadwerkelijk gemoeid zijn met de verschillende activiteiten van DLR. Om dit 
vast te stellen is een boekenonderzoek uitgevoerd. Dit deel van het onderzoek kan daarom 
ook gezien worden als een evaluatie van de genoemde vuistregel.  
 

In de berekening van de met de activiteiten gemoeide kosten en opbrengsten is als volgt te 
werk gegaan: 
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� Van de huidige boekhouder van DLR (KPMG) is een overzicht verkregen met salaris-

gegevens per werknemer over 2011 en 2010. Voor iedere werknemer is een uurta-

rief berekend op basis van het salaris.  

� De tarieven over 2007 t/m 2009 konden niet door KPMG worden aangeleverd om-

dat zij toen de salarisadministratie niet deden. Deze tarieven zijn daarom berekend 
door uit te gaan van een salaris-/kostenstijging van 5% per jaar (kijkend naar het 

verschil tussen 2010 en 2011 is dat ongeveer het gemiddelde verschil in salarisni-

veau).  

� Van één persoon zijn geen salarisgegevens bekend. In overleg met DLR is het uurta-

rief van deze persoon vastgesteld op basis van het salarisniveau van iemand in een 

vergelijkbare functie waarvan wel salarisinformatie beschikbaar is.  

� Op basis van de berekende uurtarieven en de urenadministratie van DLR zijn de 

uren die zijn opgenomen in de urenadministratie omgerekend naar bedragen. Bij 

iedere in de urenadministratie opgenomen activiteit wordt zodoende een bedrag 

opgenomen.  
� Samen met de directeur van DLR is bij iedere activiteit in de urenadministratie ge-

keken of de activiteiten betrekking hebben op GBL, materieel, GOMA, algemene / 

indirecte kosten of het Bemiddelingsloket.  

� In de berekende uurtarieven zijn niet alle in de jaarrekening opgenomen personele 

kosten (zoals vergoeding woon-werkverkeer, bepaalde verzekeringen etc.) en alge-

mene kosten (zoals telefonie, kantoorhuur website etc.) opgenomen. Na de vorige 

handelingen komt het totaalbedrag van alle aan activiteiten toegerekende bedragen 

daarom niet overeen met het in de jaarrekening opgenomen bedrag voor perso-

neelskosten en algemene kosten. Per jaar is gekeken wat: 

a) het totaalbedrag is aan in de jaarrekening van het betreffende jaar opge-
nomen personele en algemene kosten 

b) het totaalbedrag aan kosten is op basis van vermenigvuldiging van de bere-

kende uurtarieven en de in de urenadministratie opgenomen uren  

� Alle aan de verschillende activiteiten gekoppelde bedragen zijn vervolgens verme-

nigvuldigd met een factor die ontstaat door (b) te delen door (a). Op deze wijze sluit 

het totaalbedrag van alle aan activiteiten toegerekende kosten aan op het totaal 

aan in de jaarrekening opgenomen personele en algemene kosten.  

� Na bovengenoemde handelingen blijkt dat nog niet alle kosten zijn toe te rekenen 

aan materieel, GBL, GOMA of het Bemiddelingsloket. Er zijn nog indirecte activitei-

ten zoals de post algemene secretariaatswerkzaamheden. Deze indirecte kosten zijn 
verdeeld over materieel, GBL, GOMA en het Bemiddelingsloket naar rato van het 

aandeel in de directe kosten. Ook niet direct toe te wijzen inkomsten zijn verdeeld 

naar rato van het aandeel in de totale kosten. 

� Voor 2007 is een andere werkwijze gehanteerd. In dat jaar zijn de kosten in de jaar-

rekening specifieker toegedeeld naar de projecten (ook de personeelskosten) dan in 

de latere jaren. De kosten die in de jaarrekening zijn toegerekend aan de verschil-

lende projecten zijn daarom 1 op 1 overgenomen. De niet projectgebonden inkom-

sten (rente-inkomsten) zijn in die jaarrekening wel toebedeeld naar rato van de kos-

ten.  

 

In de bijlage is een integraal overzicht opgenomen van de resultaten van de voornoemde 
stappen, geordend per jaar. In tabel 4.1 zijn de jaarlijks bestede middelen in samengevatte 
vorm weergegeven. De GBL gerelateerde activiteiten zijn in die samenvatting uitgesplitst in 
kosten verbonden aan het Bemiddelingsloket, kosten van GOMA en overig GBL-ge-
relateerde kosten. De reden hiervoor is, dat bij aanvang van dit onderzoek geen volledige 
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duidelijkheid bestond over de mate waarin de kosten verbonden aan het Bemiddelingsloket 
en GOMA tot de gesubsidieerde uitgaven behoren.  
 

Opgemerkt kan nog worden naast ‘out of pocket’ bijdragen, de activiteiten van DLR voor 
een groot deel mogelijk worden gemaakt door bijdragen ‘in natura’ van de bij DLR aangeslo-
ten partijen. Veel kennis en deskundigheid, nodig voor het ontwikkelen van nieuwe materi-
ele normen of van een alternatieve procesnormering, worden geleverd door vertegenwoor-
digers van de verzekeringsbranche, de advocatuur en andere partijen zoals de ANWB. Een 
nauwkeurige schatting van de financiële waarde van deze bijdragen is niet te maken. Uit het 
Position Paper uit mei 201120 van DLR blijkt dat de inzet van uren in natura door DLR over 
2010 worden berekend op €516.250. Dit is hoger dan de subsidie van het ministerie. Hierbij 
is uitgegaan van een uurtarief voor bestuurs- en platformleden van € 250, -. Bij de kostenbe-
rekening voor de projectgroepleden is rekening gehouden met een gemiddeld uurtarief van 
€ 200, -. Deze tarieven zijn volgens DLR gebaseerd op de gangbare tarieven voor declarabele 
uren van professionals in de Letselschadepraktijk. Hoewel het moeilijk is een exacte bereke-
ning te maken van de tarieven die gelden in de Letselschadepraktijk, kan uit een artikel van 
Roth in ‘Letsel en schade’ opgemaakt worden dat de gehanteerde tarieven gangbaar zijn21. 
Niet zelden worden hogere tarieven gehanteerd.  
 

 
TABEL 4.1: FINANCIEEL OVERZICHT HOOFDACTIVITEITEN DLR  

                                                           
20

 Zie: Position Paper “Overheidsfinanciering van De Letselschade Raad van cruciaal belang voor letselschade-

slachtoffer” van De Letselschade Raad uit mei 2011. 
21

 Zie: “een redelijk uurtarief” J. Roth, in Letsel en schade, 2010, nr.3.  

Kosten

2007 34.020€        7,1% -€               0,0% -€               0,0% 444.191€      92,9%

2008 57.472€        9,3% 67.745€        11,0% 2.512€          0,4% 489.418€      79,3%

2009 48.294€        8,5% 42.074€        7,4% 22.596€        4,0% 452.873€      80,0%

2010 14.297€        2,7% 55.700€        10,5% 93.348€        17,6% 367.332€      69,2%

2011 18.705€        3,1% 176.833€      29,5% 84.865€        14,1% 319.770€      53,3%

Totaal 172.788€     6,2% 342.353€     12,3% 203.320€     7,3% 2.073.583€  74,3%

Inkomsten

2007 144.871€      25,4% -€               0,0% -€               0,0% 425.952€      74,6%

2008 115.902€      20,7% 2.463€          0,4% 91€                0,0% 440.797€      78,8%

2009 56.427€        11,2% 988€              0,2% 10.531€        2,1% 433.988€      86,5%

2010 119.703€      20,2% -€               0,0% 44.150€        7,5% 427.381€      72,3%

2011 117.085€      18,7% 3.027€          0,5% 66.253€        10,6% 438.229€      70,2%

Totaal 553.988€     19,5% 6.479€          0,2% 121.025€     4,2% 2.166.348€  76,1%

Totaalresultaat 381.200€      (335.874)€    (82.296)€       92.766€        

Materieel  GBL gerelateerde activiteiten  

Bemiddelingsloket GOMA Overig GBL (subsidie 

Ministerie Justitie 

volledig hier 

opgenomen)
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Financieel gericht 

Een analyse van de in de tabel vervatte gegevens toont het volgende. Over de gehele subsi-
die-periode gerekend was 74 % van de totale uitgaven van DLR besteed aan GBL-gerela-
teerde activiteiten in strikte zin. De subsidie van de minister over die gehele periode voorzag 
in ruim 70 % van de totale inkomsten. Een deel van de subsidie (€ 92.766) is niet besteed 
aan GBL-gerelateerde activiteiten in strikte zin. Rekent men echter, overeenkomstig de af-
spraken tussen de minister en DLR, de ontwikkeling van GOMA en de activiteiten voor het 
Loket ook tot de GBL-gerelateerde activiteiten, dan ontstaat een heel ander beeld. In totaal 
is dan aan GBL-gerelateerde activiteiten € 325.404 méér besteed dan de totale inkomsten 
voor GBL gerelateerde activiteiten.22 De aan materiële normering gerelateerde activiteiten 
kennen over de onderzochte periode een overschot van € 381.200. In totaal realiseert DLR 
over de onderzochte periode dus een overschot van € 55.79623. 

Inkomsten 

De subsidie van het Ministerie van Justitie (€2.000.000) is volledig opgenomen in de kolom 
met overige GBL activiteiten. Naast de subsidie van het Ministerie heeft DLR ook andere 
bijdragen voor de GBL activiteiten ontvangen. Deze ontvangsten bestaan grotendeels uit de 
inkomsten uit registratie. Partijen die zich committeren aan de gedragscode worden tegen 
betaling bijgeschreven in een register. De betalingen bestaan uit een inschrijfgeld van €250 
en een jaarlijkse bijdrage van € 150 – € 500. De jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van de om-
vang van de organisatie (uitgedrukt in aantal fee earners). De totale opbrengst van de regi-
stratie-bijdragen over de subsidieperiode was € 111.75124.  
 

Ook voor GOMA heeft DLR bijdragen van overige financiers weten te realiseren. Dit zijn 
voornamelijk om bijdragen van Fonds Slachtofferhulp (€48.000) en het Verbond van Verze-
keraars (€60.950).  

Kosten 

Bijna 94% van de totale kosten van DLR heeft betrekking op GBL gerelateerde activiteiten. 
Dat is derhalve ruim meer dan de 70% op basis waarvan in de jaarrekeningen de algemene 
en personele kosten worden toegerekend aan de GBL gerelateerde activiteiten.  
 

Op basis van de jaren 2008 tot en met 2011 valt op te maken dat ongeveer 64% van de kos-
ten van DLR bestaan uit personele en algemene kosten25. Van de personele en algemene 
kosten is op basis van de urenadministratie 48% direct toe te rekenen aan activiteiten met 
betrekking tot materiële normering en GBL (inclusief GOMA en het Bemiddelingsloket). Van 
deze direct toe te wijzen personele en algemene kosten is 95% toe te rekenen aan GBL acti-
viteiten. De niet direct toe te wijzen personele en algemene kosten hebben voornamelijk 
betrekking op algemene secretariaatswerkzaamheden.  
 

                                                           
22

 Dit is het saldo van de resultaten van het bemiddelingsloket (tekort van €335.874), GOMA (tekort van 

€82.296) en de overige GBL activiteiten (overschot van €92.766).  
23

 Dit is het saldo van de GBL gerelateerde activiteiten (tekort van €325.404) en de aan materiële normering 

gerelateerde activiteiten (overschot van €381.200).  
24

 Per onderzocht jaar gaat het om de volgende bedragen: 2007: €12.510, 2008: €23.000, 2009: €23.350, 2010: 

€25.591, 2011 €27.300 
25

 Het jaar 2007 is bij deze berekening buitenbeschouwing gelaten aangezien de personele en algemene kosten 

in de jaarrekening 2007 niet onder een apart kopje zijn opgenomen. Het totaalbedrag aan personele en algeme-

ne kosten over 2008 tot en met 2011 bedraagt € 1.489.996 De totale kosten over de genoemde jaren zijn € 

2.313.833  
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Overige kosten (anders dan algemene en personele kosten, over 2008 tot en met 2011 dus 
36% van de totale kosten) zijn allemaal direct toe te wijzen aan activiteiten met betrekking 
tot materiële normering of GBL. Van deze overige directe kosten heeft ongeveer 93% be-
trekking op GBL gerelateerde activiteiten.  
 

Als wordt gekeken naar waar de kosten met betrekking tot GBL meer specifiek betrekking 
op hebben ontstaat het beeld dat is opgenomen in tabel 4.2.  
 

TABEL 4.2: VERDELING KOSTEN OVER GBL ACTIVITEITEN/PROJECTEN  

 

Bemiddelingsloket 

Directe kosten 227.581€        

Op basis van berekening toegewezen indirecte kosten 114.771€        

342.353€        

GOMA

Directe kosten 133.402€        

Op basis van berekening toegewezen indirecte kosten 69.918€          

203.320€        

Overige GBL activiteiten

Communicatie / promotie GBL 480.759€        

Medische paragraaf 296.278€        

Implementatie gedragscode (stuurgroep) 154.802€        

Diverse kosten kwaliteit en handhaving (m.u.v. kosten evaluatie GBL) 139.885€        

Evaluatie GBL 63.986€          

10 jaar NPP 49.875€          

Platformvergaderingen¹ 49.496€          

NPP portal 44.410€          

Register GBL 36.553€          

Marktonderzoek 29.750€          

Project checklist beginsel 8 23.149€          

Letselschaderaadsdag 13.444€          

Digitaal gezamenlijk behandelplan 11.052€          

Overige activiteiten 92.825€          

Op basis van berekening toegewezen indirecte kosten aan overige 

GBL activiteiten 587.319€        

2.073.583€    

Totaal 2.619.256€     
 

In totaal is 50% van de GBL-gerelateerde kosten gemoeid met communicatie en promotie, 
het Bemiddelingsloket, de medische paragraaf in de gedragscode en GOMA. De activiteit 
waar het meeste middelen aan besteed worden is de communicatie en de promotie van de 
gedragscode (18% van de totale GBL gerelateerde kosten). Opvallend is dat enkele van de 
onder GBL-gerelateerde activiteiten opgenomen project NPP projecten lijken te zijn. Het 
gaat om de projecten 10 jaar NPP en de NPP portal. De NPP portal betreft echter de website 
van DLR en kan gevoeglijk als een GBL activiteit worden aangemerkt. Het project 10 jaar 
NPP behelsde een de voorbereiding en uitvoering van een congres waarop juist de GBL ex-
pliciet aan de orde kwam  

Voorzieningen op de balans ultimo 2011 

Op de balans van 31 december 2011 staan nog twee GBL gerelateerde voorzieningen. Het 
gaat om een totaalbedrag van € 55.764, bestaande uit: 
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� een voorziening medische paragraaf ad € 5.764 

� een voorziening E-learning voor € 50.000 

 

Dit betreffen derhalve kosten die al wel in de exploitatierekeningen zijn opgenomen, maar 
waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Uit de subsidiebeschikking 2012 van het 
ministerie van Justitie valt op te maken dat het ministerie instemt met het vormen van de 
voorziening E-learning. Over de vorming van de voorziening medische paragraaf zijn geen 
afspraken gemaakt tussen het ministerie van Justitie en DLR. Uit de toelichting op de balans 
valt het volgende af te leiden over de voorzieningen: 

Voorziening medische paragraaf 

Het project medische paragraaf is afgerond. Het resterende deel van de voorziening zal 
worden gebruikt voor het maken van een flyer die als bijlage bij vaktijdschriften binnen de 
letselschadepraktijk zal worden gevoegd.  

Voorziening E-learning 

Een activiteit waarvoor een afzonderlijke werkgroep in het leven werd geroepen was e-
learning. Het doel was om professionals met digitale middelen te trainen in de hanteren van 
de GBL-normen. Aanvankelijk werd gewerkt aan een toelichting op de GBL, waarop vervol-
gens e-learning modules gebaseerd zouden zijn. Gaandeweg is het denkbeeld losgelaten om 
een toelichting op de GBL te maken. In plaats daarvan is besloten om de GBL zelf te her-
schrijven. Een consequentie daarvan was het besluit om de ontwikkeling van de e-learning 
op te schorten en de module te zijner tijd te baseren op de nieuwe versie van de GBL. De e-
learning zal nu eind 2012 zijn voltooid. Eén en ander is weerspiegeld in de budgetten. 

4.4  Conclusie 

DLR houdt een financiële administratie en een urenregistratie bij op basis waarvan de kos-
ten van DLR zijn toe te rekenen aan de activiteiten van DLR. In dit onderzoek is op basis van 
de gegevens uit de financiële administratie en de urenregistratie berekend welke kosten zijn 
gemoeid met GBL gerelateerde activiteiten en overige activiteiten van DLR.  
 

Uit deze berekeningen blijkt dat over de onderzochte periode zo’n 94% (€ 2.619.256) van de 
totale kosten van DLR is besteed aan GBL gerelateerde activiteiten. Het aandeel van GBL 
gerelateerde kosten in de totale kosten is dus ruim hoger dan de met het ministerie afge-
sproken vuistregel om 70% van de algemene en personele kosten toe te rekenen aan de 
kosten voor GBL.  
 
De kosten van de GBL gerelateerde activiteiten worden voor het grootste deel gedekt door 
de subsidie van het Ministerie. Daarnaast heeft DLR nog inkomsten van andere partijen voor 
deze activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om inkomsten voor registratie en bijdragen voor de 
GOMA van Fonds slachtofferhulp en het Verbond van verzekeraars. De totale inkomsten 
(dus inclusief de subsidie) die zijn te relateren aan GBL zijn niet kostendekkend. Aan GBL 
activiteiten is €325.404 meer uitgegeven dan er aan inkomsten is gegenereerd.  
 
De overige activiteiten van DLR zijn te vatten onder de noemer materiële normering. Over 
de onderzochte periode is ongeveer 6% van de totale kosten en 19% van de totale inkom-
sten van DLR hiermee gemoeid. Per saldo kennen deze activiteiten over 2007-2011 een 
overschot van in totaal € 381.200. In totaal is het resultaat van DLR over de onderzochte 
periode € 55.796.  
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5 

De effecten van de subsidie 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre de effecten die de minister met het 
verstrekken van de subsidie aan DLR wilde bereiken, daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Zoals 
uit de doelboom in hoofdstuk 3 blijkt, is een zo doelmatig en bevredigend mogelijke wijze 
van regelen en oplossen van geschillen het uiteindelijke algemene beleidsdoel. Twee be-
langrijke (tussen)doelen die de minister met de subsidiering van DLR beoogde zijn een ade-
quate inbedding van de GBL in de samenleving en daarmee samenhangend, het bevorderen 
van de naleving van de Code. De subsidievoorwaarden bevatten een aantal afspraken voor 
het vaststellen van de mate waarin de inbedding en de naleving zijn toegenomen. Bij ‘in-
bedding’ gaat het erom dat het geheel van normen, vervat in de Code, onderdeel wordt van 
de normen en waarden van de betrokken actoren in het veld: de normadressaten (verzeke-
raars, letselschadeadvocaten enz.). Bij ‘naleving’ gaat het erom dat de handelingspraktijk in 
het veld van normadressaten daadwerkelijk wordt geleid door de in de Code vervatte nor-
men.  
 

De centrale vraag van dit hoofdstuk is onderverdeeld in drie meer specifieke vragen: 

� In hoeverre zijn de subsidiedoeleinden van de minister, te weten inbedding en nale-

ving van de GBL, verwezenlijkt? 

� Voor zover doeleinden zijn verwezenlijkt, in hoeverre is deze doelbereiking toe te 
schrijven aan de gesubsidieerde activiteiten van DLR? 

� In hoeverre is aannemelijk dat DLR vooruitgang heeft geboekt voor wat betreft het 

finale doel van de gedragscode (harmonie, duidelijkheid en transparantie bij de af-

handeling van letselschade)? 

 

Op deze vragen wordt in de navolgende paragrafen nader ingegaan. 

5.2  Doelbereiking 1: inbedding 

5.2.1. Inleiding 

Bij inbedding gaat het om twee aspecten. Het eerste aspect is bekendheid: kennen de doel-
groepen De Letselschade Raad, de procedurele normen (GBL) en de materiële normering 
(Richtlijnen)? Het tweede aspect is internalisering: in hoeverre zijn de normen onderdeel 
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van het handelingsrepertoire bij de doelgroepen? Om deze vragen te beantwoorden zijn de 
volgende indicatoren beschikbaar: 

� Naamsbekendheid van DLR  

� Bekendheid van de GBL  

� Bekendheid van de materiële normering 

� Internalisering GBL  

 

De naamsbekendheid van De Letselschade Raad (DLR) en haar voorganger, het Nationaal 
Platform Personenschade (NPP), is een belangrijke indicator voor de inbedding van de GBL. 
De naamsbekendheid is conform de subsidievoorwaarden vanaf 2007 jaarlijks gemeten 
door een extern onderzoeksbureau. De eerste drie metingen zijn door Stratus (2008 I & II, 
2009) verricht, de laatste twee door Ruigrok|Netpanel (2011, 2012). Beide onderzoeksbu-
reaus hebben zowel een onderzoek onder marktpartijen als een onderzoek onder consu-
menten in het algemeen uitgevoerd. Met de wisseling van onderzoeksbureau is ook de on-
derzoeksmethodiek gewijzigd. Dit is een complicerende factor bij de beoordeling van de 
resultaten. Voor een methodologische beoordeling van deze onderzoeken verwijzen we 
naar paragraaf 3.4.3. Een tweede complicerende factor bij de beoordeling van deze onder-
zoeksresultaten is naamsverandering van NPP naar DLR in 2009.  

5.2.2. Naamsbekendheid NPP, DLR en GBL onder consumenten 

NPP, DLR en GBL zijn onder consumenten spontaan niet bekend.26 De geholpen bekendheid 
ligt in de verschillende metingen tussen de 4 en 14%. De GBL is ongeveer even bekend als 
het NPP en DLR. De eerste drie metingen laten een toename van de bekendheid zien, terwijl 
in de laatste twee metingen de geholpen bekendheid weer lager ligt. Deze verschillen zijn 
wellicht te verklaren door verschillen in de manier van meten tussen de metingen van Ruig-
rok en van Stratus. Op basis van deze metingen kan de conclusie getrokken worden dat de 
er van inbedding van de GBL en DLR onder consumenten in brede zin geen sprake is. De 
spontane bekendheid is nihil en de geholpen bekendheid ligt op een zeer laag niveau, dat 
bovendien geen duidelijk stijgende lijn laat zijn. 
 
De vraag dient zich aan in hoeverre de bekendheid van DLR en de GBL onder consumenten 
in brede zin een goede indicator is voor de inbedding van de GBL. Deze discussie speelt 
momenteel ook binnen DLR. De naamsbekendheid van DLR en de GBL onder consumenten 
in het algemeen is niet van belang, zolang consumenten die te maken krijgen met een (ern-
stige) vorm van letselschade de GBL maar weten te vinden als ze hem nodig hebben. 

5.2.3. Naamsbekendheid NPP, DLR en GBL onder marktpartijen 

Figuur 5.1 laat zien dat de totale (geholpen + spontane) naamsbekendheid van het NPP on-
der marktpartijen in 2007 en 2008 100% was. De nieuwe naam, DLR, had even tijd nodig om 
dezelfde bekendheid te krijgen. Eind 2011 kennen vrijwel alle marktpartijen met enige hulp 
DLR. De spontane naamsbekendheid ligt een stuk lager. Van het NPP lag deze rond de 17%. 
De spontane naamsbekendheid van DLR neemt tot van 26% bij de naamsverandering in 
2009 naar 48% bij de laatste meting. Opmerkelijk is dat de spontane naamsbekendheid van 
DLR bij de naamsverandering al direct boven het niveau van de spontane naamsbekendheid 
van het NPP lag. Dit is wellicht te verklaren door de extra publiciteit die een naamsverande-
ring met zich mee brengt. Het hoge mate van naamsbekendheid onder marktpartijen wordt 

                                                           
26

 Geholpen naamsbekendheid is gemeten met de vraag: ”Heeft u wel eens gehoord van DLR?”. De spontane 

naamsbekendheid is gemeten met de vraag “Welke organisaties kent u, ook al is dat alleen maar van naam, die 

de opvang van letselschadeslachtoffers verbeteren en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medi-

sche fout verkorten?”  
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bevestigd door onze eigen meting: 96% van de respondenten zegt DLR goed te kennen. De 
overige 4% kent DLR enigszins.  

FIGUUR 5.1: ONTWIKKELING SPONTANE EN GEHOLPEN NAAMSBEKENDHEID NPP EN DLR ONDER 

MARKTPARTIJEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stratus (2008 I & II, 2009), Ruigrok| Netpanel (2011, 2012) , meting marktpartijen RuG - Pro 

Facto 2012 

 
Figuur 5.2 laat de ontwikkeling van de ‘geholpen’ en de ‘spontane’ naamsbekendheid van de 
GBL zien. In de eerste meting ligt de spontane naamsbekendheid op 73%. In de tweede me-
ting zakt deze terug naar 54% en neemt dan in de volgende metingen weer toe, tot 74% in 
de laatste meting. De totale naamsbekendheid komt in de metingen van Ruigrok wat lager 
uit dan in de metingen van Stratus. Het is moeilijk om uit te maken of de verschillen in spon-
tane naamsbekendheid van de GBL in de afzonderlijke metingen zijn toe te schrijven aan 
daadwerkelijke ontwikkelingen in de naamsbekendheid of aan meetfouten. De stelling dat 
tweederde tot driekwart van de marktpartijen de GBL kent lijkt in ieder geval gerechtvaar-
digd. Ook hier bevestigt onze eigen meting de hoge mate van bekendheid van de GBL onder 
marktpartijen.  
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FIGUUR 5.2: ONTWIKKELING SPONTANE EN GEHOLPEN NAAMSBEKENDHEID GBL ONDER 

MARKTPARTIJEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Stratus (2008 I & II), Ruigrok| Netpanel (2011, 2012), meting marktpartijen RuG - Pro Facto 

2012 

5.2.4. Bekendheid materiële normering 

In de meting onder marktpartijen en LSA-advocaten zijn stellingen opgenomen over de be-
kendheid van de verschillende richtlijnen die onder de materiële normeringen van DLR val-
len. De resultaten zijn samengevat in figuur 5.3. 

FIGUUR 5.3: SCORES BEKENDHEID MATERIËLE NORMERING 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 
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De figuur laat zien dat de richtlijnen studievertraging, huishoudelijke hulp, ziekenhuisdag-
geldvergoeding, kilometervergoeding en zelfwerkzaamheid een hoge mate van bekendheid 
genieten onder de respondenten: meer dan 80% van de respondenten geeft aan goed op de 
hoogte van deze richtlijnen te zijn. De richtlijnen medisch traject, licht letsel incl. smarten-
geld en de termijnen expertiserend geneeskundig onderzoek zijn minder bekend: minder 
dan de helft van de respondenten geeft aan goed op de hoogte van deze richtlijnen te zijn. 
Deze laatste richtlijnen zijn van een recentere datum en genieten daardoor nog niet de be-
kendheid die de oudere richtlijnen wel hebben.  

5.2.5. Internalisering GBL 

In de vragenlijst van de meting onder marktpartijen en LSA-advocaten zijn acht stellingen 
opgenomen die zich richten op de mate waarin deze partijen de GBL geïnternaliseerd heb-
ben. Onder internalisering verstaan we hier het proces waarin de normadressaat de norm 
overneemt, zich eigen maakt en onderschrijft als haar eigen norm. In dit proces verandert 
de norm van een extern opgelegd voorschrift in een intern onderschreven voorschrift. De 
motivatie om zich aan de norm te houden verandert in dit proces van “omdat het volgens 
de norm moet” naar “omdat het een goede norm is”. Figuur 5.4 geeft een overzicht van de 
resultaten. 

FIGUUR 5.4: STELLINGEN INTERNALISERING GBL 
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Bron: meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 

 
Uit de figuur is het volgende op te maken. Over de stelling ‘Het is een bezwaar dat advoca-
ten de GBL niet hebben ondertekend’ verschillen de LSA-advocaten en overige marktpartij-
en diametraal van mening. Meer dan 90% van de LSA-advocaten is het (geheel) oneens met 
deze stelling. Onder de overige marktpartijen is het net andersom: meer dan 80% is het 
(geheel) eens met deze stelling. Ook over de stelling ‘DLR is gezaghebbend’ en ‘DLR staat 
boven de partijen’ lopen de mening van de groepen uiteen. Ruime driekwart van de overige 
marktpartijen is het (geheel) eens met deze stellingen (77%, resp. 76%) tegen een minder-
heid van de LSA-advocaten (46%, resp. 45%). Voor de overige stellingen geldt dat steeds een 
meerderheid van beide groepen het (geheel) met deze stellingen eens is. Vrijwel alle res-
pondenten geven aan in de geest van de GBL te werken.  

5.3  Doelbereiking: naleving 

5.3.1. Inleiding 

Een reconstructie van de beleidstheorie die aan het beleid van Justitie ten grondslag ligt, 
luidt als volgt. Teneinde een doelmatige en bevredigende wijze van afhandelen van schade-
claims te bewerkstellingen dienen de partijen in de letselschadebranche zich te gedragen 
overeenkomstig de GBL (naleving). Zij zullen zich gedragen overeenkomstig de GBL indien 
de Code een actief onderdeel is geworden van de aanpak van afhandeling bij alle betrokke-
nen (inbedding). Inbedding van de GBL vereist dat de Code bij de betrokken partijen bekend 
is. DLR onderneemt gedurende vijf jaar activiteiten om te bewerkstelligen dat de GBL is in-
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gebed en wordt nageleefd. Na vijf jaar is dat proces voltooid en zal de GBL een zodanig van-
zelfsprekend onderdeel van de handelwijze van de betrokken partijen zijn geworden dat 
verdere bevordering van inbedding en naleving niet meer nodig is. Deze beleidstheorie stelt 
de gedragsregulerende werking van de Code centraal. De activiteiten van DLR zijn een kata-
lysator die de inbedding en daarmee de naleving versneld doet toenemen.  
 

Een alternatieve beleidstheorie stelt de gedragsregulerende werking van de activiteiten van 

DLR centraal. De principes zoals neergelegd in de GBL zijn min of meer vanzelfsprekend. Dat 
de afhandeling toch vaak niet volgens deze principes loopt is een gevolg van free rider ge-
drag. Er zijn steeds individuele partijen die er in individuele gevallen voordeel in zien om de 
afhandeling op een andere dan de meest gewenste wijze te doen. Om free rider gedrag te 
voorkomen heeft de letselschademarkt een “zachte” toezichthouder nodig die de partijen 
bij de les houdt en afwijkend gedrag zichtbaar maakt.  
 

In het onderzoek is er in de eerste plaats naar gestreefd, de ‘mate van naleving’ en de ver-
anderingen daarin vast te stellen. In de tweede plaats is gezocht naar aanwijzingen die de 
twee rivaliserende hypothesen ondersteunen dan wel weerleggen. 
 
Bij het vaststellen van (de mate van) naleving gaat het om drie vragen. Ten eerste: handelen 
de doelgroepen volgens de norm? Ten tweede: handelen de doelgroepen volgens de norm, 
omdat het de norm is? Ten derde: wordt het doel van de norm bereikt? Voor de beant-
woording van deze vragen zijn de volgende data beschikbaar: 

� De inschrijvingen in het GBL register (data DLR) 

� Redenen waarom zaken langer dan 2 jaar open staan (Meting PIV – Verbond van 

Verzekeraars) 
� Gegevens over het toepassen van de GBL en van de materiële normering (meting 

RuG/Pro Facto) 

� Gegevens over instrumentele opvattingen GBL (meting RuG/Pro Facto) 

� Doorlooptijden bij gevallen van schaderegeling (meting CVS) 

� Percentage openstaande zaken die wel geregeld hadden kunnen worden (Meting 

PIV – Verbond van Verzekeraars)  

� Ontlasting rechtsbestel als ervaren door betrokkenen(meting RuG/Pro Facto) 

� Door betrokkenen ervaren effecten van GBL en materiële normering (meting 

RuG/Pro Facto) 

5.3.2. Toepassen normen: GBL en materiële normering 

Aantal inschrijvingen GBL register (data DLR) 

Figuur 5.5 geeft een overzicht van het aantal inschrijvingen in het GBL register. Van 2007 op 
2008 neemt het aantal inschrijvingen snel toe. Dit zit vooral in de aanmeldingen van verze-
keraars en bij het NIVRE aangesloten schaderegelaars en –experts. Na 2008 zit de groei 
vooral in de overige categorieën schaderegelaars en –experts.  
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FIGUUR 5.5: AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET GBL REGISTER 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: jaarverslagen DLR/NPP 2007 - 2011 

 
Het aantal partijen dat is ingeschreven in het GBL register is gegroeid van ruim vijftig in-
schrijvingen eind 2007 naar ruim honderd eind 2011. Het aantal op zich zegt nog niet zo 
veel. De ANWB, een grote verzekeraar en een zelfstandig arbeidskundige tellen allemaal één 
keer mee in het aantal inschrijvingen in het register. Theoretisch zou een eenduidiger indi-
cator de dekkingsgraad van het register zijn: welk aandeel van de relevante organisaties 
heeft zich bij het register ingeschreven. Het is echter moeilijk vast te stellen hoeveel organi-
saties potentieel bij het register aangesloten zouden kunnen worden. Het veld van de ver-
zekeraars is nog het meest overzichtelijk. Uit de interviews blijkt dat de dekkingsgraad onder 
deze groep bijna 100% is. Voor het overige is deze niet vast te stellen. Schaderegelaar is 
geen beschermd beroep.  

Toepassing GBL 

In de vragenlijst van de meting onder marktpartijen en LSA-advocaten zijn tien stellingen 
opgenomen over het toepassen van de GBL. Marktpartijen zijn gevraagd aan te geven in 
hoeverre de stellingen overeenstemmen met de praktijk van schadebehandeling in de orga-
nisatie waarvoor de respondent werkzaam is.27 Deze stellingen zijn rechtstreeks gebaseerd 
op normen uit de GBL. Een aantal stellingen zijn negatief geformuleerd; dat wil zeggen dat 
ze een gedragslijn omschrijven die tegen de GBL indruist. Figuur 5.6 bevat een overzicht van 
de antwoorden op de stellingen. Het geeft een detailbeeld van de mate waarin partijen de 
GBL zeggen toe te passen. Wat opvalt, is dat een algemeen uitgangspunt als ‘Contacten met 
het slachtoffer verlopen positief bij de behandeling van letselschade’ door alle responden-
ten breed onderschreven wordt. Voor de overige normen is het beeld divers. Er zijn normen 
die meer door advocaten worden toegepast en normen die meer door de overige marktpar-
tijen worden toegepast.  
 

                                                           
27

 In de enquête onder LSA-advocaten is een iets andere formulering gebruikt. Hier is niet gevraagd naar de 

praktijk van de organisatie, maar naar de eigen beroepspraktijk van de respondent. Dit is gedaan vanuit de 

overweging dat de beroepspraktijk van advocaten een individuele is. De enquête onder de overige marktpartijen 

is de respondenten gevraagd de enquête op organisatieniveau in te vullen en een inschatting te maken van de in 

de betreffende organisatie geldende situatie. 
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De normen achter de stellingen ‘In overleg met (weder)partijen staat het belang van mijn 
cliënt voorop’, ‘Passende oplossingen voor het slachtoffer staan voor ons voorop,’ ‘Soms is 
het tijdelijk laten vastlopen van overleg met de wederpartij onderdeel van de onderhande-
lingsstrategie28,’ worden meer door advocaten toegepast.  
 
De normen achter de stellingen ‘Ik rond een schadebehandeling binnen 2 jaar af’, ‘Ik maak 
gebruik van een (model) behandelplan letselschade’, ‘Wanneer de schadebehandeling in 
een impasse dreigt te raken is een gang naar de rechter de meest logische stap29’, ‘Een dis-
cussie over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten is onderdeel van het onderhande-
lingsproces30’ ‘Tijdens het eerste contact maak ik bindende afspraken met het slachtoffer31’ 
worden meer door de overige marktpartijen toegepast. 
 
Er is een duidelijk verschil in handelingsstrategie uit de gegevens af te leiden: advocaten 
hechten minder aan een snelle afhandeling van zaken, stappen sneller naar de rechter en 
zijn minder geneigd het overleg vast te laten lopen als onderdeel van de onderhandelingen. 
Verzekeraars en schaderegelaars hechten meer aan een snelle afhandeling, stappen minder 
snel naar de rechter maar zijn juist meer geneigd het overleg vast te laten lopen als onder-
deel van de onderhandelingen.  
 
Over de uitbetaling van voorschotten is specifiek aan de verzekeraars een stelling voorge-
legd. Bijna 80% van de verzekeraars geeft aan dat de stelling ‘Als wij aansprakelijkheid aan-
vaarden keren we de onbetwiste delen van vergoedingen en een voorschot zo spoedig mo-
gelijk uit,’ altijd of meestal in overeenstemming met de praktijk binnen hun organisatie is.  

FIGUUR 5.6: STELLINGEN TOEPASSEN GBL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Deze stelling is negatief geformuleerd; de norm stelt dus het tegenovergestelde. 
29

 Idem 
30

 Idem 
31

 Idem 
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Bron: meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 

 

Toepassen materiële normering 

In de vragenlijst van de meting onder marktpartijen en LSA-advocaten is een vraag opgeno-
men over het toepassen van de materiële normering. Uit figuur 5.7 blijkt dat de richtlijnen 
‘kilometervergoeding’ en ‘ziekenhuisdaggeld’ het meest worden toegepast. Ook de richtlij-
nen over studievertraging, huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid worden veel toegepast. 
De richtlijnen ‘medisch traject’, ‘licht letsel inclusief smartengeld’ en ‘termijnen expertise-
rend geneeskundig onderzoek’ worden beduidend minder toegepast. Deze richtlijnen zijn 



DE LETSELSCHADE RAAD, EEN STUDIE IN ZELFREGULERING 

53 

 

van recenter datum en minder bekend. Bovendien hebben de oudere richtlijnen betrekking 
op zaken die minder controversieel zijn dan de richtlijnen van recentere datum, zo blijkt ook 
uit de interviews.  

FIGUUR 5.7: TOEPASSEN MATERIËLE NORMERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 

5.3.3. Doelbereiking: snellere afhandeling zaken 

De snelheid waarmee letselschadezaken worden afgehandeld is een belangrijke indicator 
voor de mate waarin wordt bijgedragen aan de doelstellingen van GBL en DLR: een adequa-
te procesgang bij de afhandeling van letselschadezaken om te voorkomen dat de nasleep 
van een ongeval een tweede ramp voor het slachtoffer wordt. Uit de analyses die aanleiding 
gaven tot het opstellen van de GBL bleek dat vertraging een duidelijk symptoom was van 
fricties bij de afhandeling. Hoewel sommige onderdelen van de afhandeling naar hun aard 
veel tijd kunnen vergen, was een groot deel van die vertragingen toe te schrijven aan het 
type gedragingen van partijen, dat in de Code wordt geadresseerd.  

Doorlooptijden schaderegeling  

Over de doorlooptijd van de schaderegeling zijn door de metingen van het CVS (2011) gege-
vens beschikbaar. Figuur 5.8 laat zien dat tussen 2005 en 2011 het aandeel langlopende 
letselschadezaken dat nog niet met het slachtoffer is afgehandeld, gestaag terug loopt. In 
2005 stond ruim 4% van de zaken na 5 jaar nog open. In 2011 is dit terug gelopen tot bene-
den de 2%. De grootste daling doet zich voor tussen 2005 en 2007. Na 2007 wordt de daling 
minder. In het aandeel zaken dat langer dan 10 jaar loopt is na 2007 geen verandering 
zichtbaar. De figuur laat tevens zien dat in 2011 meer dan 90% van de letselschaden binnen 
de termijn van twee jaar die de GBL stelt, is afgehandeld. Voor een klein deel van de zaken 
geldt dat het meer dan 10 jaar duurt voor ze zijn afgehandeld. In 2005 gaat het om 1% van 
de zaken die na 10 jaar nog niet met het slachtoffer zijn afgehandeld. In 2007 is dit terugge-
lopen naar 0,5%. In 2010 en 2011 is het beeld vergelijkbaar. 
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FIGUUR 5.8: PERCENTAGE NOG NIET MET HET SLACHTOFFER AFGEHANDELDE LETSELSCHADEN NAAR 

AANTAL JAREN VAN VERSCHILLENDE RAPPORTAGES 

Bron: CVS (2011) 

 
In hetzelfde onderzoek van het CVS is ook gekeken naar het totaal aantal openstaande za-
ken. Daaronder vallen ook de zaken die al wel met de verzekeraar zijn afgehandeld, maar 
waar bijvoorbeeld de afwikkeling van het regres nog op zich laat wachten. Het verloop in 
het totaal aantal openstaande zaken laat dezelfde ontwikkeling zien als de duur van de af-
handeling. 
 

Uit onderzoek van Eiffel (2011) in opdracht van het PIV/Verbond van Verzekeraars blijkt dat 
10% van de verkeersletselschade zaken uit het tweede kwartaal van 2008 na twee jaar nog 
open staan (1.152 dossiers op circa 11.500 verkeersletsel zaken). Figuur 5.9 geeft een over-
zicht van de behandelingsfase van de openstaande zaken uit dat onderzoek. Een klein deel 
van de openstaande zaken zit nog in de fase van de vaststelling van de aansprakelijkheid 
(6%), iets meer dan de helft zit in het medisch traject (52%) en bijna een derde van de zaken 
zit in de schadevaststelling (31%). De categorie overig beslaat 11% van de openstaande za-
ken. Vertraging treedt dus vooral op in het medisch traject en in de vaststelling van de scha-
de.  

FIGUUR 5.9: BEHANDELINGSFASE ZAKEN DIE NA 2 JAAR NOG OPEN STAAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Eiffel (2011) 
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Waarom zaken langer dan twee jaar open staan  

Uit het voorgaande blijkt dat zich in de eerste periode na de afkondiging van de GBL een 
aanmerkelijke daling in afhandelingsduur heeft voorgedaan. Zoals eerder opgemerkt: niet 
alle vormen van langdurige besluitvorming zijn toe te schrijven aan een slordige of zelfs 
onbehoorlijke wijze van afhandelen. Sommige onderdelen van een afhandeling kunnen naar 
hun aard veel tijd kosten en zijn dan lastig te beïnvloeden door een gedragscode. Het is 
daarom van belang om te bezien wat in de praktijk nu nog de voornaamste hinderpalen zijn 
die een snellere afhandeling in de weg staan. 
 
Het onderzoek van Eiffel (2011) levert ook enige gegevens over de bottlenecks in de proces-
gang in de onderzochte steekproef van gevallen. Figuur 5.10 geeft een overzicht van de re-
den waarom de onderzochte zaken na 2 jaar nog open staan. In bijna een kwart van de ge-
vallen staat de zaak nog open omdat er nog geen medische eindtoestand bereikt is. Hier ligt 
de reden des buiten de invloedssfeer van de GBL. Discussie over de medische causaliteit is 
met 16,6% een andere belangrijke reden waarom zaken na twee jaar nog open staan, ge-
volgd door het wachten op medische expertiserapporten (9,4%) en een discussies over het 
toekomstperspectieven na of zonder het ongeval (6,8%) in het kader van de schadevaststel-
ling. Samengenomen is in circa vijftig procent van de gevallen een niet of moeilijk door de 
GBL te beïnvloeden omstandigheid de meest vertragende factor.  
 
Voorts valt op dat een tweetal zaken die in de materiële normering geregeld zijn (huishou-
delijke hulp en zelfredzaamheid) slechts in een beperkt aantal zaken tot vertraging leidt. 
Waar de aansprakelijkheid leidt tot vertraging gaat het vaker om discussies over mede-
schuld dan om het afwijzen of niet erkennen van aansprakelijkheid. 
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FIGUUR 5.10: REDENEN WAAROM ZAKEN NA 2 JAAR NOG OPEN STAAN 

Bron: Eiffel (2011), bewerking RUG - Pro Facto 

 
In hetzelfde onderzoek is voor alle dossiers een inschatting gemaakt of de zaak bij een ande-
re opstelling van de verzekeraar wel geregeld had kunnen worden. Deze inschatting is door 
de verzekeraars zelf gemaakt (steekproef) en door de onderzoekers (benchmark). Uit de 
inschatting van de verzekeraars komt naar voren dat ongeveer een op de drie openstaande 
verkeersletselzaken die na twee jaar nog open staan wel geregeld had kunnen worden. Vol-
gens de inschatting van de onderzoekers zou bij een andere opstelling van de verzekeraars 
zelfs driekwart van de gevallen binnen twee jaar afgehandeld hebben kunnen zijn.  

5.3.4. Doelbereiking en effect 

De dalende trend in de duur van de afhandeling is een belangrijke indicatie dat het centrale 
doel van GBL en DLR dichter bij verwezenlijking is gekomen. Daarmee is echter nog niet 
gezegd dat de doelbereiking ook het gevolg is van de (door de minister gesubsidieerde) acti-
viteiten om de GBL ingang te doen vinden. Alleen dan is er immers sprake van effectiviteit: 
de geconstateerde verandering is het gevolg van het gevoerde beleid. Een causaal verband 
tussen de activiteiten en de doelbereiking is niet goed rechtstreeks aan te tonen op basis 
van de beschikbare gegevens. Een plausibele bevestiging of weerlegging kan gevonden wor-
den met behulp van de algemene eliminatie methode32. Deze methode omvat drie stappen. 
 

                                                           
32

 (General Elimination Methodology (GEM) of Modus Operandi benadering; Scriven 2008) 
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1. Lijst van mogelijke oorzaken (LMO) 

De eerste stap is de samenstelling van een lijst van mogelijke alternatieve oorzaken van het 

geconstateerde verschijnsel, in dit geval de doelbereiking. De LMO telt in ons geval tenmin-

ste de volgende drie opties: 

a. technische innovaties 
b. veranderingen in de aard van de letselschade 

c. de economische crisis  

 

2. Lijst van modus operandi 

In de tweede stap wordt van elke potentiële oorzaak op de LMO aangegeven wat de wijze is 

waarop deze factor het geconstateerde verschijnsel veroorzaakt zou kunnen hebben. 

 

ad a technische innovatie 

De invoering van geavanceerde digitale beslisondersteuningstechnieken heeft de duur van 
de afhandeling sterk ingekort. Wil deze oorzaak plausibel zijn dan moet worden vastgesteld 
dat zulk een innovatie min of meer tegelijktijdig en min of meer parallel aan de invoering 
van de GBL bij alle schade-afhandelingsinstanties heeft plaats gevonden.  
 

ad b. Veranderingen in de aard van de letselschade 

Verkorting van doorlooptijden zou voorts het gevolg kunnen zijn van een verschuiving in de 
aard van de letselschadegevallen van complex naar eenvoudig. Ook hier zou voldaan moe-
ten worden aan de voorwaarde dat deze verschuiving zich vrij plotseling, synchroon met de 
invoering van de GBL en over de gehele linie heeft voorgedaan. 
 

ad c. economische crisis 

De wereldwijde crisis op de financiële markten manifesteerde zich ongeveer synchroon met 
de implementatie van de GBL. De crisis kan voor verzekeringsbedrijven een prikkel zijn ge-
weest om onzekerheden op de balans zoveel mogelijk te verminderen. Dit kan vervolgens 
reden zijn geweest om de afhandelingstermijn zoveel mogelijk te verkorten. Dit motief zou 
zich dan vooral of uitsluitend voor doen bij verzekeringsbedrijven en niet bij letselschade 
afhandelaars of bij advocaten.  
 

3. Feiten van het geval 

De derde stap houdt in dat de feiten en omstandigheden van het bestudeerde geval worden 
vergeleken met de verschillende modus operandi. Alleen die factor of factoren, waarvan de 
modus operandi congruent is met de feiten van het geval, zijn acceptabel als oorzaak.  
 

ad a. technische innovaties 

Navraag bij verzekeringsmaatschappijen leerde dat zich geen plotselinge ingrijpende veran-
deringen hebben voor gedaan in de technologie van de afhandeling van schadeclaims. De 
periodieke aanpassing van digitale voorzieningen aan nieuw beschikbaar komende tech-
nieken verloopt geleidelijk en is meer gericht op arbeidsbesparing en daarmee kostenbespa-
ring dan op versnelling van de afhandeling. 
 

ad b. veranderingen in de aard van de letselschade 

Uit de gegevens van verzekeringsmaatschappijen komt een vrij constant beeld naar voren 
van het patroon van letselschade, gezien naar de omvang van de uitgekeerde bedragen, de 
aard van de ongevallen en de aard van het letsel. Er is dan ook geen reden om aan te nemen 
dat veranderingen in de aard van de letselschade een oorzaak zijn geweest van de daling 
van de afhandelingsduur. 
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ad c. de economische crisis 

De veronderstelling was dat verzekeringsmaatschappijen uit bedrijfseconomische overwe-
gingen bewust een kortere afhandelingsduur gingen nastreven. Respondenten uit de verze-
keringsbranche melden dat dergelijke keuzen niet zijn gemaakt – als ze al zinvol zouden zijn 
geweest. Vooralsnog is er geen reden om deze factor als een plausibele verklaring aan te 
merken. 

5.3.5. Doelbereiking: ontlasting rechtsbestel 

Ontlasting van het rechtsbestel is een van de doelen die de minister met de subsidie beoogt. 
Voor dit onderzoek zijn geen feitelijke gegevens over de ontwikkeling van het aantal letsel-
schadezaken voorhanden om vast te kunnen stellen of er sprake is van een bruto effect: een 
daling van het aantal zaken dat voor de rechter komt. In de meting onder marktpartijen en 
LSA-advocaten, die in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd, is de respondenten daarom 
gevraagd een inschatting te maken van de ontwikkeling van het aantal letselschadezaken 
dat uiteindelijk voor de rechter komt. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar zaken voor 
de rechtbank, zaken voor het gerechtshof of de Hoge Raad en zaken die als deelgeschil aan 
de rechter worden voorgelegd. Figuur 6.11 geeft hiervan een overzicht.  
 
De inschatting die respondenten maken van de ontwikkeling van het aantal deelgeschillen 
wijkt sterk af van die met betrekking tot het aantal zaken voor de Rechtbank, het Gerechts-
hof of de Hoge Raad. Ruim de helft van de respondenten uit onze enquête geeft aan dat 
deelgeschillensterk zijn toegenomen. Dit is ook niet verwonderlijk gezien het feit dat het pas 
sinds 2010 mogelijk is om deelgeschillen aan de rechter voor te leggen. Bij de inschatting 
van zaken voor het Gerechtshof of de Hoge Raad zijn de respondenten minder uitgespro-
ken: 70% geeft aan dat dit niet veranderd is. De groep die aangeeft dat er een daling (sterk 
of enigszins) heeft plaatsgevonden is groter dan de groep die een stijging (sterk of enigszins) 
waarneemt: 20 tegen 10%. De inschatting van het aantal zaken voor de rechtbank laat iets 
meer dynamiek zien. Ruim de helft ziet geen verandering, een derde ziet het aantal zaken 
(sterk of enigszins) en 15% ziet deze (sterk of enigszins) toenemen. Overigens is het van 
belang deze cijfers in het juiste perspectief te zien. Veruit het grootste deel van de lestel-
schadezaken wordt zonder tussenkomst van de rechter afgehandeld. 

FIGUUR 5.11: INSCHATTING ONTWIKKELING AANTAL LETSELSCHADEZAKEN DAT UITEINDELIJK VOOR 

DE RECHTER KOMT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 
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5.3.6. Doelbereiking: harmonieuze afhandeling letselschade en overige effecten 

Harmonie, duidelijkheid en transparantie bij de afhandeling van letselschade is het uiteinde-
lijke doel van DLR. In de meting onder marktpartijen en LSA-advocaten zijn hierover een 
aantal stelling opgenomen om vast te kunnen stellen in hoeverre deze partijen zelf een ef-
fect zien ten aanzien van de harmonie, duidelijkheid en transparantie bij de afhandeling van 
letselschadezaken. Figuur 5.12 geeft een overzicht van de antwoorden op deze stellingen. 
 
Volgens een minderheid van de respondenten is de praktijk van de afhandeling van letsel-
schades voor slachtoffers de afgelopen jaren weinig verbeterd (31% (geheel) eens). De 
meerderheid vindt dat sinds 2008 is het slachtoffer meer centraal komen te staan in een 
letselschadezaak (70% (geheel) eens), dat de verhouding tussen belangenbehartigers en 
verzekeraars is de afgelopen jaren verbeterd (64% (geheel) eens) en dat er een positieve 
cultuurverandering heeft plaats gevonden in de wereld van de letselschade (64% (geheel) 
eens). Over deze stellingen zijn de LSA-advocaten kritischer dan de overige marktpartijen. 
Een minderheid (41% (geheel) eens) vindt dat er op dossierniveau sprake is van wan-
trouwen tussen belangenbehartigers en verzekeraars. Op dit punt lopen de scores tussen de 
groepen respondenten weinig uiteen.  
 
Over de stellingen ‘Er zijn de laatste jaren minder langlopende letselschadezaken’, ‘Letsel-
schadezaken komen de laatste jaren minder snel voor de rechter’ en ‘In mijn beroepsprak-
tijk toon ik de laatste jaren meer begrip voor het standpunt van de andere partij’ verschillen 
de partijen sterk van mening. Een minderheid van de LSA-advocaten is het met deze stellin-
gen eens (40% resp. 31% en 40% (geheel) eens), terwijl een meerderheid van de overige 
partijen het met deze stellingen (geheel) eens is (71% resp. 69% en 64% (geheel) eens). Het 
belang van aandacht voor de psycho-sociale aspecten in een letselschadezaak wordt door 
alle respondenten in ruimte mate onderschreven (98% (geheel) eens). 
 
De respondenten die het GBL-register staan ingeschreven zijn het in ruimte mate eens met 
de stellingen dat de GBL onderdeel is van het werkproces in hun beroepspraktijk en dat zij 
er op aangesproken worden als zij de GBL niet toepassen (89% resp. 90% (geheel) eens). Bij 
LSA-advocaten is dit niet het geval (41% resp. 6% (geheel) eens).  
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TABEL 5.12: STELLINGEN OVER EFFECTEN  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 
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5.4  Factoren bij naleving GBL 

5.4.1. Inleiding  

In deze paragraaf gaan we nader in op de factoren die van invloed zijn op de naleving van de 
GBL. Er kunnen twee alternatieve beleidstheorieën geformuleerd worden over de naleving 
van de GBL. De eerste benadering gaat uit van socialisatie: DLR en haar activiteiten hebben 
een socialiserend effect. Er is een norm gesteld, de GBL, en de mate waarin deze norm 
wordt nageleefd is afhankelijk van de mate waarin de relevante partijen deze norm als haar 
eigen norm is gaan beschouwen, met andere woorden, de mate waarin deze norm is geïn-
ternaliseerd. De tweede alternatieve theorie gaat uit van een instrumentele benadering: 
hoe beter de regels zijn, hoe beter deze worden nageleefd. Met behulp van regressieanalyse 
is onderzocht in hoeverre internalisering en instrumentele opvattingen over de GBL van 
invloed zijn op de naleving van de GBL. De methodologische achtergronden en verantwoor-
ding van deze analyses treft u aan in bijlage 6 van dit rapport. 
 

Regressieanalyse 

Regressie is een techniek om een specifieke vorm van samenhang tussen een afhankelijke en één of 

meerdere onafhankelijke variabelen te analyseren. De score op de onafhankelijke variabelen wordt 

gebruikt om de score op de afhankelijke variabele zo goed mogelijk te voorspellen. Stel we weten 

van een klas basisschool leerlingen de scores op de CITO-toets en we weten ook wat het opleidings-

niveau van de ouders van deze kinderen is. Met behulp van een regressieanalyse kunnen we dan 

onderzoeken of het opleidingsniveau van de ouders (onafhankelijke variabele) van invloed is op de 

uitslag van de CITO-toets van hun kinderen (afhankelijke variabele). 

5.4.2. Regressieanalyses: welke factoren zijn van invloed op de naleving van de GBL? 

Er zijn drie verschillende lineaire regressieanalyses uitgevoerd. De eerste analyse onder-
zoekt welke variabelen de variantie in het toepassen van de GBL kunnen verklaren. Tabel 
5.13 geeft weer welke variabelen in de analyse een significant effect hebben op de het toe-
passen van de GBL. Uit deze analyse blijkt dat een hoge score op internalisering van de GBL 
de score op het toepassen van de GBL positief beïnvloedt. Het feit dat men behoort tot de 
respondentgroep advocaten beïnvloedt het toepassen van de GBL negatief. Hetzelfde geldt 
voor een hogere score op de schaal instrumentele benadering van de GBL. De variabelen 
gezag DLR en belang GBL laten in de analyse geen significant effect zien. Het model is goed 
voor een verklaring van 66% van de aangetroffen variantie. Dit geeft aan dat het model een 
goede fit met de data vertoont. 
 

TABEL 5.13: LINEAIRE REGRESSIE: WELKE FACTOREN ZIJN  
VAN INVLOED OP HET TOEPASSEN VAN DE GBL?  

Onafhankelijke variabelen Effect en richting 

Advocaat
33

 

Gezag DLR 

Instrumentele benadering DLR 

Internalisering GBL 

Belang GBL 

negatief effect 

geen effect 

geen effect 

positief effect 

geen effect 

Bron: analyses op basis van meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 

 
De tweede analyse onderzoekt welke variabelen de variantie in het toepassen van de mate-
riële normen kunnen verklaren. Tabel 5.14 geeft weer welke van de onderzochte variabelen 
een significant effect hebben op de het toepassen van de materiële normen. Hieruit blijkt 
dat bekend zijn met de materiële normen, het gezag dat men toekent aan DLR en de mate 

                                                           
33

 Dummy variabele, referentiecategorie is ”geen advocaat” 
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waarin men de GBL heeft geïnternaliseerd positief bijdragen aan het toepassen van de ma-
teriële normen. Het feit dat men behoort tot de respondentgroep advocaten heeft een ne-
gatief effect op het toepassen van de materiële normen. Het belang dat men hecht aan de 
GBL en de score op instrumentele opvattingen over de GBL hebben geen significant effect. 
Het model is goed voor een verklaring van 53% van de aangetroffen variantie.  
 

TABEL 5.14: INEAIRE REGRESSIE: WELKE FACTOREN ZIJN  
VAN INVLOED OP HET TOEPASSEN VAN DE MATERIËLE NORMERING? 

Onafhankelijke variabelen Effect en richting 

Advocaat 

Gezag DLR 

Instrumentele benadering DLR 

Internalisering GBL 

Belang GBL 

Bekend met materiële normen 

negatief effect 

positief effect 

geen effect 

positief effect 

geen effect 

positief effect 

Bron: analyses op basis van meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 

 
De derde analyse onderzoekt welke variabelen de variantie in de mate waarin respondenten 
de overige effecten beoordelen kunnen verklaren. Tabel 5.15 geeft weer welke variabelen in 
de analyse een significant effect hebben. De analyse laat zien dat een hogere mate van in-
ternalisering van de GBL een positievere inschatting van de overige effecten tot gevolg 
heeft. Ook het gezag dat respondenten aan DLR toekennen draag positief bij aan de score 
op overige effecten. De overige variabelen die in het model zijn meegenomen leveren geen 
significante positieve of negatieve bijdrage. Ook dit model is goed voor een verklaring van 
53% van de aangetroffen variantie.  
 

TABEL 5.15: LINEAIRE REGRESSIE: WELKE FACTOREN ZIJN  
VAN INVLOED OP DE OVERIGE EFFECTEN? 

Onafhankelijke variabelen Effect en richting 

Advocaat 

Gezag DLR 

Instrumentele benadering DLR 

Internalisering GBL 

Belang GBL 

Bekend met materiële normen 

Toepassen materiële normen 

Toepassen GBL 

geen effect 

positief effect 

geen effect 

positief effect 

geen effect 

geen effect 

geen effect 

geen effect 

Bron: analyses op basis van meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 

 

5.4.3. Invloed GBL op aantal rechtszaken 

Respondenten is gevraagd hoeveel letselschadezaken zij jaarlijks behandelen. Daarnaast is 

hen gevraagd hoeveel van deze zaken voor de rechtbank, het gerechtshof of de hoge raad 
komen en hoeveel zaken in deelgeschil aan de rechter worden voorgelegd. 
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TABEL 5.16: SCHATTING GEMIDDELD AANTAL LETSELZAKEN EN AANDEEL ZAKEN VOOR DE 

RECHTBANK, GERECHTSHOF OF HOGE RAAD EN DEELGESCHIL 
 GEMIDDELD 

AANTAL ZAKEN 
GEMIDDELD 

AANDEEL 

RECHTBANK 

GEMIDDELD 

AANDEEL HOF/ 

HOGE RAAD 

GEMIDDELD 

AANDEEL 

DEELGESCHIL 

Verzekeraar 2757 0,62% 0,15% 0,44% 

schaderegelaar of expertisebureau 575 1,49% 0,96% 1,37% 

Advocaat 81 9,67% 3,71% 5,75% 

Overig 284 3,17% 0,48% 0,48% 

Totaal 619 6,67% 5,37% 4,02% 

Bron: meting marktpartijen RuG - Pro Facto 2012 

 
Tabel 5.16 laat zien dat advocaten een groter aandeel van hun letselschadezaken voor de 
rechter brengen dan verzekeraars of schaderegelaars. Letselschadeadvocaten geven aan 
gemiddeld 81 letselschadezaken per jaar te hebben. Bijna 10% van deze zaken komt voor de 
rechtbank. Bij schaderegelaars en expertisebureaus ligt dit aandeel aanzienlijk lager: 1,5% 
van de zaken komt voor de rechtbank. Dit is eenvoudig te verklaren. Doorgaans worden 
letselschadeadvocaten door het slachtoffer alleen ingeschakeld bij complexere letselscha-
dezaken of de zaken waar de belangenverschillen tussen de partijen groot zijn. Hierdoor ligt 
het voor de hand dat zij vaker de gang naar de rechter maken. Interviews bevestigen dit 
beeld. 
 

Met behulp van deze gegevens is onderzocht in hoeverre het toepassen van de GBL van 
invloed is op het aandeel zaken dat respondenten voor de rechter brengen. Als controleva-
riabele is het al dan niet behoren tot de groep LSA-advocaten opgenomen. Voor de analyses 
is gebruik gemaakt van multinomiale logistische regressie.34 De methodologische achter-
gronden en verantwoording van deze analyses staan in bijlage 6 van dit rapport.  
 

Uit de analyses blijkt dat hoog scoren op toepassen GBL is niet of slechts beperkt van in-
vloed is op de kans op een groter aandeel zaken voor de rechtbank. Wel verkleint een hoge 
score op het toepassen van de GBL de kans op een groot aandeel zaken voor het hof of de 
Hoge Raad. Bij zaken in deelgeschil is dit vergelijkbaar, maar zijn de uitkomsten minder ro-
buust. Er zijn dus aanwijzingen dat het toepassen van de GBL bijdraagt aan een ontlasting 
van het rechtsbestel. Dit zit niet zozeer in minder zaken voor de rechtbank, maar in minder 
zaken voor het gerechtshof/HR.  
 

Deze uitkomsten zijn mogelijk met het volgende mechanisme te verklaren. Verzekeraars en 
advocaten houden er verschillende handelingsstrategieën op na. Verzekeraars hebben 
doorgaans geen belang om een zaak in eerste aanleg voor de rechter te brengen. Zolang er 
geen uitspraak is over de betwiste zaak hoeft de verzekeraar niet uit te keren. De advocaat 
heeft als belangenbehartiger juist alles te winnen bij een uitspraak. Het slachtoffer schiet 
immers niets op met de impasse. De zaak in eerste aanleg voor de rechter brengen zorgt dat 
er een gelijk speelveld ontstaat. Na de eerste uitspraak staat er ofwel voor het slachtoffer 
ofwel voor de verzekeraar (of voor beide) iets op het spel. Het toepassen van de GBL is dan 
van invloed op de beslissing al dan niet in hoger beroep te gaan.  

                                                           
34

 De reden dat voor deze techniek in plaats van lineaire regressie is gekozen ligt in het feit dat de data in deze 

analyse niet aan de voorwaarden voor lineaire regressie voldoen. 
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5.5  Conclusies 

Ten aanzien van de inbedding van de GBL zijn de volgende conclusies te trekken: 

� DLR en GBL zijn niet ingebed bij consumenten in brede zin; het is de vraag in hoe-

verre dit van belang is, 

� De bekendheid van DLR, GBL en de materiële normering onder marktpartijen is 

groot. Aan deze factoren afgemeten is de GBL ingebed onder de marktpartijen. 
� De verschillende marktpartijen geven in grote mate aan in de geest van de GBL te 

werken. Voor een ruimte meerderheid komt de GBL overeen met de eigen visie op 

de afhandeling van letselschadezaken. In die zin is de GBL door partijen geïnternali-

seerd.  

� Dit betekent echter niet dat partijen dezelfde mate van gezag en onafhankelijkheid 

aan DLR toekennen. Deze ligt onder LSA advocaten beduidend lager. De gevoelde 

noodzaak voor LSA-advocaten om de GBL niet te ondertekenen blijft partijen op dit 

punt verdelen. 

 

Ten aanzien van de naleving van de GBL zijn de volgende conclusies te trekken: 
� Het aantal inschrijvingen in het GBL-register neemt gestaag toe. Het totale bereik 

van het register is niet vast te stellen. 

� Partijen stemmen eerder in met de naleving van algemene gedragsnormen zoals 

verwoord in de GBL (“het slachtoffer moet centraal staan” bijvoorbeeld) dan met 

het naleven van concretere richtlijnen.  

 

Meer in het algemeen valt uit de vraaggesprekken af te leiden dat de attitude van partijen in 
de letselschade markt, met name ook van verzekeraars, sterk is veranderd, vergeleken met 
vijf tot vijftien jaar terug. Waar eertijds de schadeafhandeling vooral gericht leek op het 
minimaliseren van de te vergoeden bedragen, is thans de houding veel meer gericht op een 
zo zorgvuldig mogelijke behandeling van het slachtoffer. Verzekeraars spannen zich in om 
deze benaderingswijze in hun bedrijfsprocessen te implementeren. Alle partijen zijn ge-
committeerd om zowel de materiële als de processuele normering verder te ontwikkelen en 
zo de afhandeling van schadegevallen verder te bespoedigen en te vereenvoudigen. 
 

Uit de analyses blijkt dat er twee zaken van invloed zijn op de naleving van de GBL. In de 
eerste plaats is dat de beroepsgroep. LSA advocaten hebben de GBL niet ondertekend en de 
analyses laten zien dat LSA advocaten de GBL en materiële normen in mindere mate toepas-
sen. De tweede factor die van invloed op de naleving van de GBL is, is de mate waarin par-
tijen de GBL geïnternaliseerd hebben. Een hogere score op internalisering leidt tot een ho-
gere mate van toepassen van de GBL en materiële normen. Deze resultaten ondersteunen 
de socialisatietheorie. Opvattingen over een instrumentele benadering van DLR dragen niet 
bij aan het toepassen van de GBL en materiële normering. Deze resultaten geven dus geen 
steun voor de instrumentele benadering van de GBL. 
 

Het toepassen van de GBL is niet of beperkt van invloed op de kans op een groter aandeel 
zaken voor de rechtbank. Wel verkleint een hoge score op het toepassen van de GBL de 
kans op een groot aandeel zaken voor het hof/HR. Bij zaken in deelgeschil is dit vergelijk-
baar, maar zijn de uitkomsten minder robuust. Er zijn dus aanwijzingen dat het toepassen 
van de GBL bijdraagt aan een ontlasting van het rechtsbestel. Dit zit niet zozeer in minder 
zaken voor de rechtbank, maar in minder zaken voor het gerechtshof/HR. Onze analyse 
levert daarnaast de volgende bevindingen op: 

� Verzekeraars en advocaten hebben duidelijk verschillende benaderingswijzen. Ver-

zekeraars geven vaker aan dat zij bereid zijn het overleg als onderdeel van de on-
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derhandelingen desnoods te laten vast lopen. Advocaten geven vaker te kennen dat 

zij een gang naar de rechter als meest logische stap bij een impasse te zien. Beide 

strategieën gaan in tegen de letter en geest van de GBL.  

� De naleving van de GBL vertoont hiaten. Partijen die in het GBL-register staan inge-

schreven leven de GBL op meer punten na dan de LSA-advocaten.  
� Het aantal langlopende letselschadezaken loopt terug. Op dit punt is er een duidelij-

ke verbetering te zien in de afhandeling van letselschadezaken. Dit gaat om een bru-

to effect, dat niet zonder meer direct aan de gesubsidieerde activiteiten is toe te 

schrijven. Nader onderzoek naar de reden waarom letselschadezaken na twee jaar 

nog open staan laat zien dat een op de drie open staande zaken wel geregeld had 

kunnen worden. 

� Inschattingen van de respondenten suggereren eerder een afname van het aantal 

letselschadezaken dat uiteindelijk voor de rechter komt dan een toename. De 

meerderheid ziet geen toe- of afname. De deelgeschillen vormen hierop een uit-

zondering. 
� Ten aanzien van harmonie, duidelijkheid en transparantie bij de afhandeling van let-

selschades hangt het er duidelijk van af vanuit welke positie men bij de afhandeling 

van letselschades betrokken is. Partijen die in het GBL register staan ingeschreven 

zien duidelijk meer progressie op deze punten dan de LSA-advocaten. Op dossierni-

veau wordt door een aanzienlijk deel van alle partijen nog steeds een zekere mate 

van wantrouwen gevoeld.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mate van doelbereiking zeer aanzienlijk is. Het is plausibel 
dat deze doelbereiking in belangrijke mate aan de GBL en de activiteiten van DLR kan wor-
den toegeschreven. Neemt men de vermindering van de afhandelingsduur als centrale indi-
cator van doelbereiking, dan is er geen betere verklaring voor die vermindering te vinden 
dan de invoering van de GBL en de activiteiten van De Letselschade Raad.  
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 6 

Het Bemiddelingsloket 

6.1  Inleiding 

In 2008 is het Bemiddelingsloket opgericht. Voor het vlottrekken van dossiers waarvan de 
afwikkeling ernstig is vertraagd of is gestagneerd, heeft De Letselschade Raad het Bemidde-
lingsloket ingericht. In de gedragscode wordt deze voorziening het Geschilloket of Conflict-
loket genoemd. Beginsel 16, dat het Geschilloket benoemt, luidt als volgt: 

Leidt het overleg niet tot resultaat, dan schakelen partijen aan de hand van een 

“conflictdiagnose” een geschikte neutrale persoon in. Zij doen dat zoveel mogelijk 

in overleg. (…) Lukt het niet om samen interventie, procedure of neutrale persoon 

te kiezen, dan kan elke partij het Geschilloket benaderen voor een advies 

De toelichting op Beginsel 16 zegt onder mee dat het “Geschilloket” de volgende functies 
gaat bieden:  

� Hulp bij het verhelderen of vaststellen van het geschil (conflictdiagnose), als partijen 
daar zelf niet uitkomen; 

� Advies aan partijen over de geschikte interventie, als partijen zelf geen interventie 
hebben kunnen kiezen; 

� Verwijzing naar een procedure en neutrale persoon, als partijen zelf geen procedure 
of neutrale persoon hebben kunnen kiezen; 

� Een meer uitgebreid advies (second opinion). Mocht een partij het met de verwij-
zing niet eens zijn, kan hij een nader advies vragen waarin het geschil nogmaals 
grondig onder de loep wordt genomen; 

� Eerste opvang en luisterend oor voor slachtoffers die het Geschilloket benaderen, 
en daaropvolgende verwijzing naar een geschikte hulpinstantie. 

 
Het Bemiddelingsloket is de uiteindelijke uitwerking van dit voornemen. Het behoort tot de 
activiteiten van De Letselschade Raad die onder het bereik van de subsidie van de minister 
vallen. Bij een dreigend geschil in een letselschadedossier kan eenieder betrokken bij de 
zaak contact opnemen met het Bemiddelingsloket. De twee (parttime) juristen van De Let-
selschade Raad analyseren de problemen en proberen partijen op één lijn te krijgen. Daarbij 
wordt de toepassing van de GBL en de Letselschade Richtlijnen bevorderd. Het Bemidde-
lingsloket gaat niet in op inhoudelijke vragen, zoals de hoogte van de schadevergoeding, als 
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die niet zijn genormeerd in de richtlijnen. Het doel van de bemiddeling is tweeledig. Het 
loket probeert aan de ene kant partijen weer in gesprek te krijgen dan wel door te verwijzen 
naar een passende geschiloplosser of klachtenprocedure. Aan de andere kant kan het loket 
ook onduidelijkheden of verbeterpunten in de GBL signaleren. 
 
Dit hoofdstuk gaat over het functioneren van Bemiddelingsloket in de praktijk. Er is op twee 
manieren onderzocht in hoeverre het Bemiddelingsloket aan zijn doelstellingen beant-
woordt. In de eerste plaats is gekeken wat het Bemiddelingsloket in feite doet ( paragraaf 
6.2) en in de tweede plaats is nagegaan hoe personen die gebruik hebben gemaakt van de 
diensten van het Bemiddelingsloket, de dienstverlening waarderen (paragraaf 6.3). Voor dit 
hoofdstuk is gebruik gemaakt van gegevens uit interviews met betrokken partijen, docu-
menten en registraties van DLR en een enquête die door ons is uitgezet onder alle mensen 
die sinds de start contact hebben opgenomen met het Bemiddelingsloket. 

6.2  Het functioneren van het Bemiddelingsloket 

6.2.1. Inleiding 

Om het functioneren van het loket in kaart te brengen zijn in de eerste plaats gegevens ver-
zameld over de volgende aspecten: aantal en soort zaken, kenmerken van cliënten, soorten 
vragen en klachten van cliënten, aard van het contact en dergelijke. Deze worden in deze 
paragraaf weergegeven. 

6.2.2. Zaken 

Tabel 6.1 geeft een overzicht van het aantal zaken dat bij het Bemiddelingsloket is geregi-
streerd vanaf de oprichting in 2008. Het aantal zaken laat een gestage groei zien; van 82 in 
2008 naar 463 in 2011. In de meeste gevallen gaat het om zaken waarbij een verkeersonge-
val de oorzaak van het letsel is. Opvallend is de groei van het aantal zaken waarbij het gaat 
om een medische fout.  
 
Een jaarlijkse meting van het aantal verzoeken om informatie en bijstand aan het Bemidde-
lingsloket is onderdeel van de prestatieafspraken in het kader van de subsidieverlening aan 
DLR. Naast deze prestatieafspraak zijn er geen andere die specifiek op het Bemiddelingslo-
ket betrekking hebben. Zie ook paragraaf 3.2.2. 

TABEL 6.1: AANTAL GEREGISTREERDE ZAKEN BIJ HET BEMIDDELINGSLOKET NAAR OORZAAK LETSEL 
 2008 2009 2010 2011 

Verkeersongeval 32 53 165 190 

Arbeidsongeval 5 9 15 34 

Medische fout 4 11 32 87 

(gewelds)misdrijf 1 5 5 12 

Onrechtmatige daad  1 8 17 

Geen letsel(schade) 3  4 7 

Overig 7  11 40 

Onbekend 30 87 60 76 

Totaal 82 166 300 463 

Bron: registraties DLR 

 
Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 is de achtergrond van mensen die contact hebben opge-
nomen met het Bemiddelingsloket bekend. In ruime meerderheid gaat om slachtoffers, 
nabestaanden of contactpersonen van het slachtoffer. Advocaten en belangenbehartigers 
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maken maar een kleine fractie uit van de personen die contact opnemen met het Bemidde-
lingsloket. 

TABEL 6.2: ACHTERGROND CONTACTPERSONEN BEMIDDELINGSLOKET 
 2009 2010 2011 

onbekend 14% 3% 15% 

slachtoffer of nabestaande 63% 71% 60% 

contactpersoon slachtoffer 14% 16% 16% 

advocaat 1% 2% 3% 

belangenbehartiger 3% 5% 2% 

overig 4% 4% 4% 

Bron: registraties DLR 

6.2.3. Ervaringen met het Bemiddelingsloket 

Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond en ervaringen van mensen die contact hebben 
opgenomen met het Bemiddelingsloket is door ons een enquête uitgezet onder alle mensen 
die sinds de start van het Loket in 2008 contact hebben opgenomen met het Bemiddelings-
loket en van wie een e-mail adres beschikbaar was.35

 

 
In de enquête onder slachtoffers is gevraagd naar de reden waarom zij contact hebben op-
genomen met het Bemiddelingsloket. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat zij 
dit doen vanwege de behoefte aan algemene informatie of een specifieke vraag. Minder 
dan de helft van de respondenten, 43%, geeft aan contact op te nemen vanwege een con-
flict met of klacht over ofwel de verzekeraar (25%) ofwel de belangenbehartiger (18%). De 
categorie andere redenen is 7%. Figuur 6.3 geeft een overzicht. 

FIGUUR 6.3: REDEN CONTACT BEMIDDELINGSLOKET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

 
De respondenten is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is (of was) in hun letsel-
schadezaak. De ongelijke positie van het slachtoffer ten opzichte van de verzekeraar wordt 
met 31% het meest genoemd. Andere punten die specifiek met de houding van de verzeke-
raars te maken hebben worden minder genoemd: communicatie tussen slachtoffer en ver-
zekeraar en financiële zaken, zoals de bevoorschotting, worden beide door 12% van de res-

                                                           
35

 Deze groep is eerst benaderd door DLR met de vraag of men hier bezwaar tegen zou hebben. Alleen mensen 

die geen bezwaar hebben gemaakt zijn door de onderzoekers benaderd (opt out). 
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pondenten genoemd. Verder valt op dat de communicatie met de belangenbehartiger door 
een op de zes respondenten als belangrijkste knelpunt in hun letselschadezaak wordt be-
noemd. Figuur 6.4 geeft een overzicht. 

FIGUUR 6.4: BELANGRIJKSTE KNELPUNT IN LETSELSCHADEZAAK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

 
Telefoon en e-mail zijn de belangrijkste communicatiemiddelen voor de respondenten in 
hun contact met het Bemiddelingsloket. Bijna tweederde van de respondenten is met het 
Bemiddelingsloket in contact gekomen omdat ze op internet zochten naar informatie over 
letselschade. De overige antwoordcategorieën scoren beduidend minder. Ook valt op dat 
slecht een fractie van de respondenten met het Bemiddelingsloket in aanraking is gekomen 
omdat zij door de belangenbehartiger (6%) of verzekeraar (3%) daarop gewezen zijn. Figu-
ren 6.5 geeft een overzicht. 

FIGUUR 6.4: WIJZE IN CONTACT GEKOMEN MET BEMIDDELINGSLOKET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 
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De helft van de respondenten heeft recent, dat wil zeggen in 2012 of 2011, contact gehad 

met het Bemiddelingsloket. Figuur 6.5 laat zien dat elk jaar ongeveer de helft van de zaken 

waarvoor mensen contact opnemen met het Bemiddelingsloket, op dat moment al langer 

dan twee jaar liep. Hierin is geen duidelijke toe- of afnemende trend waar te nemen.36  

FIGUUR 6.5: ONTSTAAN LETSELSCHADE NAAR JAAR CONTACT (%) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

6.2.4.  Waardering van het Bemiddelingsloket 

De waardering van het Bemiddelingsloket is vanuit twee invalshoeken bezien: vanuit het 
perspectief van de cliënten en vanuit het perspectief van de marktpartijen.  
 
Waardering door de cliënten van het Loket 

Aan de respondenten is gevraagd welke acties het Bemiddelingsloket in hun zaak heeft ge-
nomen. Meer specifiek is gevraagd naar vier mogelijke acties: voorlichting, advisering, door-
verwijzing en bemiddeling. Ruim de helft van de respondenten gaf te kennen dat het Loket 
voorlichting heeft gegeven over de gang van zaken bij de afhandeling van letselschade. Van 
deze groep was driekwart tevreden over de voorlichting en 17% niet tevreden. Ruim een op 
de drie respondenten geeft aan dat het Bemiddelingsloket in hun zaak een advies heeft 
gegeven. Van deze groep was 70% tevreden over het advies en 28% was hierover niet te-
vreden. Een op de zes respondenten is door het Bemiddelingsloket doorverwezen naar een 
andere instantie. Een beperkt aantal respondenten geeft aan dat het Bemiddelingsloket 
heeft bemiddeld in hun zaak. Dit gaat om 8% van de respondenten. Van deze groep was 
64% tevreden over de bemiddeling; 18% was hierover niet tevreden.  

TABEL 6.6 ACTIES VAN HET BEMIDDELINGSLOKET 
 JA TEVREDEN NIET TEVREDEN WEET NIET 

Voorlichting (N=144) 52% 74% 17% 9% 

Advies (N=130) 36% 70% 28% 2% 

Doorverwijzing (N=140) 16%    

Bemiddeling door loket (N=130) 8% 64% 18% 18% 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

                                                           
36

 Dit is opvallend omdat uit onderzoek van het CVS (CVS 2011) blijkt dat het aantal zaken dat langer dan 2 jaar 

open staat gestaag afneemt. Dat deze trend niet terug te zien is in de zaken bij het bemiddelingsloket lijkt er op 

te wijzen dat het relatieve aandeel langdurige zaken bij het bemiddelingsloket toeneemt. 
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De respondenten die aangaven advies te hebben gehad, te zijn doorverwezen of bij wie 
sprake is geweest van bemiddeling is gevraagd wat de resultaten van deze acties van het 
Bemiddelingsloket zijn geweest. Bijna de helft van de respondenten die advies hebben ge-
had meldde dat het advies geheel of deels geleid heeft tot een oplossing. Van de respon-
denten die zijn doorverwezen geeft 35% aan te zijn doorverwezen naar de juiste instantie. 
Van de respondenten die bemiddeling hebben gehad, geeft 27% aan dat de bemiddeling het 
knelpunt heeft opgelost.37  

TABEL 6.7: RESULTATEN ACTIES DOOR HET BEMIDDELINGSLOKET 
 JA DEELS NEE WEET NIET 

advies heeft geleid tot oplossing (N=47) 13% 29% 53% 5% 

doorverwezen naar juiste instantie (N=23) 35%  39% 26% 

bemiddeling heeft knelpunt opgelost (N=11) 27%  55% 18% 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

 
Respondenten die aangaven niet tevreden te zijn over de voorlichting of het advies van het 
Bemiddelingsloket konden in een open vraag aangeven waarom zij ontevreden waren. Deze 
antwoorden zijn door de onderzoekers gerubriceerd. De belangrijkste reden voor ontevre-
denheid is geen of een late reactie (twaalf respondenten). Uit gesprekken met medewerkers 
van het Loket kwam naar voren dat ook DLR de soms lange wachttijden als een groot knel-
punt ervaren. Beperkingen in de beschikbare menskracht vormen daarvoor de verklaring. 
Cliënten worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Met name bij piekbelasting kan 
de afhandeling dan wel eens een of meer weken duren. Overigens zijn de wachttijden het 
afgelopen jaar aanzienlijk terug gelopen. 
 
Tien respondenten gaven te kennen dat zij ontevreden zijn omdat het Bemiddelingsloket 
hen niet kon helpen. Redenen als een te algemene reactie, een gevoel van desinteresse, te 
weinig actieve steun of het blijven bestaan van onduidelijkheden worden enkele keren ge-
noemd. De medewerkers van het Loket tekenen hierbij aan dat de verwachtingen waarmee 
mensen zich tot het Loket wenden heel gevarieerd zijn en nogal eens veel verder gaan dan 
wat de taakomschrijving van het Loket toelaat. Het is daardoor bijna onvermijdelijk dat een 
deel van de cliënten teleurgesteld moet worden. 

                                                           
37

Bij de interpretatie van deze gegevens is enige voorzichtigheid geboden. Het gaat hier om zeer kleine aantallen 

respondenten, waardoor de invloed van toevalsfactoren groot kan zijn.  
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FIGUUR 6.8: REDENEN VOOR ONTEVREDENHEID OVER VOORLICHTING/ADVIES DOOR 

BEMIDDELINGSLOKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 (OPEN VRAAG, RUBRICERING PRO FACTO)  

 

De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over de dienstverlening van het Be-

middelingsloket. Medewerkers zijn vriendelijk, behulpzaam en bieden een luisterend oor, zo 

luidt het algemene oordeel. Een grote meerderheid van de respondenten is het (geheel) 

met deze stellingen eens. Een kleinere meerderheid van de respondenten is het (geheel) 

eens met de stellingen ‘De medewerkers was objectief’ en ‘De medewerker had kennis van 
zaken’. Iets minder dan de helft van de respondenten is het eens met de stelling ‘De mede-

werker had goede tips en adviezen’.  

FIGUUR 6.9: STELLINGEN DIENSTVERLENING BEMIDDELINGSLOKET 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 
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Ruim 60% van de letselschadezaken waarvoor mensen contact hebben opgenomen met het 
Bemiddelingsloket is ten tijde van de enquête nog niet afgerond. Figuur 6.10 laat zien dat 
tevredenheid over belangenbehartigers, advocaten en verzekeraars hoger is bij mensen van 
wie de zaak is afgerond. Waar de zaak is afgerond is de helft van de respondenten tevreden 
over de schadevergoeding. De ontevredenheid over verzekeraars is zeer groot: 87% is (zeer) 
ontevreden. De ontevredenheid over de advocaat of belangenbehartiger is minder groot, 
maar ook hier aanzienlijk: 58% is (zeer) ontevreden. 

FIGUUR 6.10: TEVREDENHEID OVER VERZEKERAAR EN BELANGENBEHARTIGER EN 

SCHADEVERGOEDING 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

 
Bij een kwart van de respondenten heeft de letselschadezaak tot een rechtszaak geleid. Van 
deze groep is 41% niet tevreden over de uitkomst van de rechtszaak, 31% is (deels) tevreden 
(zie tabel 6.11).  

TABEL 6.11: TEVREDENHEID UITKOMSTEN RECHTSZAAK 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

 

Respondenten van wie de letselschadezaak niet tot een rechtszaak heeft geleid is gevraagd 
hoe groot zij de kans schatten dat hun zaak zonder tussenkomst van het Bemiddelingsloket 
wel tot een rechtszaak geleid zou hebben (tabel 6.12). Ongeveer een op de acht deze kans 
(zeer) groot. Veel respondenten vinden het overigens moeilijk om hiervan een inschatting te 
maken: 54% antwoordt ‘weet niet’.  

TABEL 6.12: INSCHATTING KANS OP RECHTSZAAK ZONDER BEMIDDELINGSLOKET 
ZEER GROOT GROOT NIET GROOT/ 

NIET KLEIN 
KLEIN ZEER KLEIN WEET NIET 

8% 4% 13% 8% 14% 54% 

Bron: meting gebruikers bemiddelingsloket RuG-Pro Facto 2012 

TEVREDEN DEELS TEVREDEN NIET TEVREDEN 
NOG GEEN UIT-

SPRAAK GEDAAN WEET NIET 

6% 25% 41% 22% 6% 
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Waardering door verzekeraars en belangenorganisaties 

In de enquête onder marktpartijen is een stelling over het Bemiddelingsloket opgenomen. 
Figuur 6.13 laat zien dat partijen over de hele linie belang hechten aan het Bemiddelingslo-
ket. Verzekeraars, schaderegelaars en experts onderschrijven het belang van het Bemidde-
lingsloket vrijwel unaniem. Onder LSA advocaten is dit een ruime meerderheid (71%).  

FIGUUR 6.13 STELLING BELANG BEMIDDELINGSLOKET 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: meting marktpartijen RuG-Pro Facto 2012 

6.3  Conclusie 

Het doel van het Bemiddelingsloket is proberen vastgelopen zaken weer vlot te trekken. Dat 
kan door partijen weer in gesprek te krijgen of door te verwijzen naar een passende geschi-
loplosser of klachtenprocedure. Een tweede doel van het loket is om onduidelijkheden of 
verbeterpunten in de GBL signaleren. Een deel van de vragen aan het loket zijn algemeen 
van aard. Daarnaast beantwoordt het Bemiddelingsloket veel specifieke vragen. Het loket 
geeft voorlichting en advies. Met de registratie van het aantal zaken dat het Bemiddelings-
loket jaarlijks behandelt voldoet DLR op dit punt aan de prestatieafspraken in het kader van 
de subsidie. 
 
De resultaten van de enquête ondersteunen het beeld dat het Bemiddelingsloket erin slaagt 
haar doelgroep, betrokken partijen in vastgelopen zaken, te bereiken. Ongeveer de helft van 
de zaken die het Bemiddelingsloket bereiken loopt langer dan twee jaar. In ruim 40% van de 
zaken is sprake van een klacht over of conflict met de belangenbehartiger of verzekeraar. Bij 
klachten en conflicten bemiddelt het Bemiddelingsloket zelf of wordt doorverwezen, afhan-
kelijk van de aard en inhoud van de zaak. Ongeveer een op de drie respondenten geeft aan 
dat bemiddeling, advies of doorverwijzing van het Bemiddelingsloket heeft bijgedragen aan 
de oplossing van het knelpunt. 
 

Bij het Bemiddelingsloket komen vooral de letselschadezaken terecht waarvan de afhande-
ling niet goed verloopt. Over zowel verzekeraars als belangenbehartigers bestaat een ruime 
mate van onvrede bij de respondenten. Hier staat tegenover dat tweederde tot driekwart 
van de respondenten tevreden is over de voorlichting, het advies en de bemiddeling van het 
Bemiddelingsloket. Het Bemiddelingsloket slaagt er in zaken bij een moeilijke doelgroep 



DE LETSELSCHADE RAAD, EEN STUDIE IN ZELFREGULERING 

76 

 

naar tevredenheid af te handelen, ondanks het feit dat de acties van het Bemiddelingsloket 
in slechts in een minderheid van de zaken tot oplossing van het knelpunt heeft geleid. De 
voornaamste bron van ontevredenheid onder respondenten betreft de lange wachttijd 
voordat het Bemiddelingsloket reageert. DLR ziet dit zelf als het belangrijkste knelpunt rond 
het functioneren van het Loket.  
 
Medewerkers scoren hoog op vriendelijkheid en behulpzaamheid. Voor een deel van de 
cliënten heeft het Loket niet meer dan de functie van “een luisterend oor”, zoals dat in de 
GBL wordt genoemd. Uit deze enquêtegegevens valt op te maken dat de loketmedewerkers 
deze rol adequaat vervullen. Respondenten zijn niet altijd gelukkig met de tips en adviezen 
die het loket verstrekt. Het loket kan inderdaad niet altijd mee gaan met wat een cliënt 
graag zou willen horen. Als bijvoorbeeld de cliënt vraagt hoeveel schadevergoeding gepast is 
bij zijn zaak, dan zal de jurist van het loket daar geen antwoord op kunnen of mogen geven. 
Cliënten hebben soms de verwachting dat de jurist van het loket als belangenbehartiger kan 
worden ingeschakeld. Deze en dergelijke verkeerde verwachtingen kunnen het oordeel over 
de kwaliteit van de tips en adviezen negatief beïnvloeden.  
 
Al met al functioneert het Bemiddelingsloket conform de doelstelling. Partijen in langlopen-
de zaken weten het loket te vinden en het loket weet voor een deel van de zaken het knel-
punt op te lossen. Marktpartijen onderschrijven in ruime meerderheid het belang van het 
Bemiddelingsloket.  
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7 

Conclusies 

7.1  Inleiding 

Het onderhavige onderzoek had tot doel een subsidie te evalueren. Een subsidie is een be-
leidsinstrument. Het evaluatieonderzoek diende om vast te stellen of de benutting van het 
beleidsinstrument de beoogde effecten heeft gehad. Het beleidsinstrument waarom het in 
concreto gaat is de subsidie die de minister van (Veiligheid en) justitie vanaf 2007 over een 
periode van vijf jaar aan De Letselschade Raad heeft verstrekt ten behoeve van de inbed-
ding en borging van de Gedragscode Letselschade Behandeling.  
 
Bij het onderzoek was de volgende probleemstelling richtinggevend:  

� In hoeverre is het aannemelijk dat de door de minister van Veiligheid & Justitie aan 
De Letselschade Raad (DLR) verstrekte subsidie ten behoeve van de Gedragscode 
behandeling letselschade (GBL) doeltreffend is geweest, in die zin dat de naleving 
door de tijd heen is verbeterd?  

� In hoeverre kan gezegd worden dat de gedragscode nu is ‘ingebed in de maatschap-
pij’ ? 

� Is de subsidie besteed voor het doel waarvoor zij is uitgekeerd? 
 
Deze probleemstelling is vertaald in een aantal thema’s met daaraan toegevoegd een kleine 
vijftig deelvragen. Hoofdstuk 1 van dit rapport bevat een volledig overzicht van de deelvra-
gen. Alle deelvragen zijn in de voorgaande hoofdstukken beantwoord. In dit slothoofdstuk 
zullen de verschillende thema’s nog eens de revue passeren, om van elk thema aan te geven 
wat het onderzoek daarover in de kern aan inzichten heeft opgeleverd.  

7.2  Beleid 

De subsidie aan DLR is een middel dat wordt ingezet om bepaalde doelen van de minister te 
bevorderen. Het is tegelijk een instrument dat dient om het beleid van De Letselschade 
Raad te ondersteunen en te beïnvloeden. In hoofdstuk 3 is het beleid van beide actoren 
beschreven en beoordeeld. Ook is geanalyseerd in hoeverre het beleid van De Letselschade 
Raad in het verlengde ligt van het beleid van de minister. Uit deze bevindingen zijn de vol-
gende algemene conclusies af te leiden. 
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Het beleid van de minister waarin de subsidie voor DLR past, heeft als centraal doel “een zo 
doelmatig en bevredigend mogelijke wijze van regelen en oplossen door burgers en instel-
lingen van hun onderlinge verhoudingen en daaruit voortvloeiende geschillen”. De Gedrags-
code Behandeling Letselschade is een voorbeeld van de boogde zelfregulering: burgers en 
instellingen regelen hun onderlinge verhoudingen op een manier die conflicten zoveel mo-
gelijk moet voorkomen en die een snelle, efficiënte en aanvaardbare aanpak voor de afhan-
deling van onderlinge aanspraken moet bevorderen.  
 
Specifieke doelstellingen die de minister aan de verstrekking van de subsidie heeft verbon-
den – de prestaties die DLR er voor zou moeten leveren – zijn niet zo scherp en vooral niet 
goed meetbaar geformuleerd. Dat neemt niet weg dat voldoende duidelijk is dat de minister 
van De Letselschade Raad verwacht dat deze de middelen zal aanwenden om de GBL ingang 
te doen vinden bij marktpartijen in de letselschadebranche. ‘Inbedding’ en ‘naleving’ zijn 
daarbij centrale termen. Het beleid van De Letselschade Raad ligt in het verlengde van dat 
van de minister en is er op gericht zowel de materiële normering als de procesnormering 
ingang te doen vinden in het letselschadebranche.  
 
In de tijd dat de subsidie werd toegekend deelden het Nationaal Platformoverleg Personen-
schade (NPP) en de minister de opvatting dat vijf jaar van gerichte activiteiten voldoende 
zou zijn om de normen van de GBL bij de partijen in de letselschademarkt te internaliseren. 
Het werd dan ook uitdrukkelijk in de subsidiebeschikking vast gelegd dat de financiële on-
dersteuning niet meer dan vijf jaar zou duren.  
 
Inmiddels heeft het beleid van De Letselschade Raad zich verder ontwikkeld. Het is duidelijk 
geworden dat de materiële normering en de procesnormering beide verder ontwikkeld zou-
den moeten worden. Ook zouden er steeds activiteiten nodig blijven voor een effectieve en 
duurzame borging van de GBL en andere vormen van zelfregulering. Het is niet geheel dui-
delijk of het beleidsdenken bij het ministerie daarmee gelijke tred heeft gehouden. De doe-
len en het beleid van de minister zoals te vinden in schriftelijke documentatie zijn sinds de 
subsidieverstrekking in 2007 in elk geval niet uitdrukkelijk gewijzigd. 

7.3  Besteding van de aan DLR verstrekte subsidiegelden 

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de wijze waarop DLR de subsidiegelden aanwendt. In het kader 
van het onderhavige onderzoek is de administratie van DLR nauwkeurig bestudeerd. De 
administratie is transparant en goed te controleren. Consequent is steeds een scheiding 
aangebracht tussen activiteiten die vallen onder de subsidie van de minister en andere acti-
viteiten. Alle activiteiten zijn eenvoudig te traceren.  
 
Het is van belang om in dit kader op te merken dat die activiteiten voor een groot deel mo-
gelijk worden gemaakt door bijdragen ‘in natura’ vanwege de bij DLR aangesloten partijen. 
De meeste kennis en deskundigheid, nodig voor het ontwikkelen van nieuwe materiële 
normen of van een alternatieve procesnormering, worden geleverd door vertegenwoordi-
gers van de verzekeringsbranche, de advocatuur en andere partijen zoals de ANWB. Een 
nauwkeurige schatting van de financiële waarde van deze bijdragen is niet te maken, maar 
lijkt op zijn minst gelijk aan de financiële bijdragen van de minister en het register.  
 
DLR verantwoordt de besteding van de subsidiegelden adequaat en uitvoerig, In de verant-
woordingsdocumenten gaat men expliciet in op de formeel te leveren ‘prestaties’. De subsi-
dieverlener stuurt met name op financiële aspecten van de subsidie, oftewel op de beste-
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ding van gelden door DLR. In formele correspondentie wordt nauwelijks ingegaan op de 
inhoudelijke prestaties. Zo wordt ook in de vaststellingsbeschikking niet of nauwelijks inge-
gaan op de (nakoming van de) prestatieafspraken. De doeltreffendheid van de subsidie lijkt 
geen belangrijk item voor de subsidieverlener. Wel vindt actief sturing plaats als de koers 
van DLR naar het oordeel van de subsidieverlener ongewenst is. 

7.4  Doelbereiking 

DLR laat vrijwel jaarlijks onderzoek naar aspecten van inbedding, met name naar de naams-
bekendheid van de GBL en van de Raad. Deze onderzoeken kunnen de toets der kritiek 
doorstaan. Dat neemt niet weg dat het informatiegehalte van die onderzoeksresultaten 
beperkt is.  
 
Uit de eigen onderzoeken van de Raad, gevoegd bij metingen in het kader van het onderha-
vige onderzoek blijkt dat de bekendheid van DLR, GBL en de materiële normering onder 
marktpartijen groot is. Op de doelvariabele ‘inbedding’ scoort men hoog. Daar komt bij dat 
de marktpartijen voor het overgrote deel te kennen geven in de geest van de GBL te wer-
ken. Sterker, de GBL komt overeen met hun eigen visie op de afhandeling van letselschade-
zaken. Daaruit valt op te maken dat partijen de GBL hebben geïnternaliseerd. Dit gegeven 
uit de enquête wordt ondersteund door informatie uit de kwalitatieve interviews. De be-
trokkenen melden vrijwel zonder uitzondering dat de attitude van partijen in de letselscha-
de markt, met name ook van verzekeraars, sterk is veranderd vergeleken met vijf tot vijftien 
jaar terug. Waar eertijds de schadeafhandeling vooral gericht leek op het minimaliseren van 
de te vergoeden bedragen, is thans de houding veel meer gericht op een zo zorgvuldig mo-
gelijke behandeling van het slachtoffer.  
 
Binnen de letselschademarkt zijn de letselschadeadvocaten, verenigd in de LSA, in dit op-
zicht nog steeds een afwijkende groep. Zij staan formeel en vanuit hun beroepscode op het 
standpunt dat zij zich – en daarmee hun cliënten – niet op voorhand kunnen binden. Deze 
opstelling is terug te vinden in de gegevens die de enquête heeft opgeleverd. Dat verhindert 
de LSA-advocaten overigens niet om, waar mogelijk en in het belang van de cliënt, in de 
geest van de GBL en de materiële normering op te treden. Het schijnbare gebrek aan inbed-
ding onder LSA-advocaten is zeker niet in mindering te brengen op de prestaties van De 
Letselschade Raad, integendeel. Het was het inzicht van de toenmalige voorzitter, Deetman, 
dat voorkwam dat DLR deze aangelegenheid op de spits heeft gedreven. In plaats daarvan 
zijn de LSA-advocaten zoveel mogelijk binnen het platformoverleg en bij de conceptualise-
ring van materiële normen betrokken, zonder van hen officiële registratie te eisen. Daarmee 
is voorkomen dat de LSA-advocaten zich geheel uit de werkingssfeer van DLR en GBL zouden 
terug trekken.  
 
Wat de doelvariabele ‘naleving’ betreft: uit de enquêtegegevens valt op te maken dat par-
tijen in de letselschademarkt de GBL en de materiële normen naar eigen zeggen in hoge 
mate naleven. Dat neemt niet weg dat uit deze zelfrapportage ook blijkt dat de naleving op 
sommige onderdelen groter is dan op andere. Materiële normering wordt meer nageleefd 
naarmate het om oudere en dus bekendere regels gaat. Materiële normering wordt minder 
nageleefd indien de het betreffende onderwerp controversiëler is.  
 
Een indicator die een sterke indicatie van naleving te zien geeft, bestaat uit de doorlooptij-
den van letselschadezaken. Uit onderzoek van de verzekeringsbranche blijkt dat de gemid-
delde afhandelingsduur vooral in de eerste jaren na de totstandkoming van de GBL aanzien-
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lijk is afgenomen. De Code heeft onder meer tot doel de afhandeling zo snel mogelijk te 
doen verlopen. Hoewel uit datzelfde onderzoek valt op te maken dat er nog steeds veel te 
verbeteren valt (één op de drie zaken zou nog sneller afgehandeld kunnen worden dan nu 
reeds gebeurt) is het grootste deel van de thans gesignaleerde vertragingen in afhandeling 
toe te schrijven aan omstandigheden die niet door de GBL beïnvloed kunnen worden.  

7.5  Effectiviteit 

In hoeverre is de in de vorige paragraaf gesignaleerde doelbereiking toe te schrijven aan de 
activiteiten van De Letselschade Raad dan wel aan het bestaan van de GBL en andere nor-
meringen? Met andere woorden, in hoeverre hebben de gesubsidieerde activiteiten van de 
GBL aan deze uitkomsten bijgedragen? Uit de verzamelde gegevens blijkt in elk geval dat er 
een samenloop is tussen de daling van de gemiddelde doorlooptijden en de introductie van 
de GBL en de oprichting van de Raad. Een nadere analyse laat zien dat het niet goed moge-
lijk is om andere oorzaken te identificeren die tot de waargenomen versnelling in afhande-
ling hebben geleid. Geconcludeerd kan worden dat het plausibel is dat de GBL in samenhang 
met de activiteiten van De Letselschade Raad tot de waargenomen niveaus van inbedding 
en naleving hebben geleid.  
 
Met behulp van een analyse van de enquêtegegevens is van een aantal factoren onderzocht 
of zij invloed hebben op de mate waarin partijen de GBL en de materiële normering toepas-
sen. De factoren zijn: de bekendheid van de normen, het gezag van De Letselschade Raad, 
het belang dat partijen aan de GBL hechten, de mate van internalisering van de GBL en of 
men zich al dan niet bij DLR heeft geregistreerd. De analyse laat zien dat twee factoren 
meetbaar gevolgen hebben voor de mate van naleving van de GBL. De eerste is de registra-
tie: partijen die zich niet hebben geregistreerd (de LSA advocaten) blijken de GBL en de ma-
teriële normen significant minder toe te passen. De tweede factor is de mate waarin de GBL 
is geïnternaliseerd.  
 
Van dezelfde factoren is voorts nagegaan of er een verband is met een andere indicator van 
doelbereiking, het aantal zaken dat men voor de rechtbank brengt. Het toepassen van de 
GBL is niet of beperkt van invloed op het aantal zaken dat aan de rechtbank wordt voorge-
legd, maar heeft wel gevolgen voor het aantal beroepszaken. Naarmate de GBL meer wordt 
toegepast is de kans kleiner dat zaken bij het hof of de Hoge Raad terecht komen. Bij zaken 
in deelgeschil is dit vergelijkbaar, maar zijn de uitkomsten minder robuust. Er zijn dus aan-
wijzingen dat het toepassen van de GBL bijdraagt aan een ontlasting van het rechtsbestel. 

7.6  Het Bemiddelingsloket 

Het Bemiddelingsloket heeft twee functies. De eerste functie is om vastgelopen zaken vlot 
te trekken, door partijen weer in gesprek te krijgen of door te verwijzen naar een passende 
geschiloplosser of klachtenprocedure. Een tweede functie van het loket is feed back: ondui-
delijkheden of verbeterpunten in de GBL of in de praktijk van de letselschadeafhandeling 
worden gesignaleerd en zo mogelijk geadresseerd.  
 
De resultaten van de enquête ondersteunen het beeld dat het Bemiddelingsloket erin slaagt 
haar doelgroep, betrokken partijen in vastgelopen zaken, te bereiken. Tweederde tot drie-
kwart van de cliënten is tevreden is over de voorlichting, het advies en de bemiddeling van 
het bemiddelingsloket. De voornaamste bron van ontevredenheid onder respondenten is de 



DE LETSELSCHADE RAAD, EEN STUDIE IN ZELFREGULERING 

81 

 

lange wachttijd voordat het Bemiddelingsloket reageert. DLR ziet dit zelf ook als het belang-
rijkste knelpunt rond het functioneren van het Loket.  
 
Al met al functioneert het Bemiddelingsloket conform de doelstellingen. Partijen in langlo-
pende zaken weten het Loket te vinden en dat slaagt weer voor een deel van de zaken het 
knelpunt op te lossen. Marktpartijen onderschrijven het belang van het Bemiddelingsloket. 
Wat betreft de feedbackfunctie: veel van de initiatieven van De Letselschade Raad (voor 
nieuwe materiële normering of voor een verbeterde versie van de GBL) vinden mede hun 
oorsprong in de informatie die afkomstig is uit de activiteiten van het loket. 

7.7  Twee theorieën 

Over het functioneren van De Letselschade Raad en de GBL zijn twee rivaliserende theorie-

en te formuleren. De eerste luidt als volgt. De partijen in de letselschadebranche dienen zich 

te gedragen overeenkomstig de GBL (naleving). Zij zullen zich gedragen overeenkomstig de 

GBL mits de Code een actief onderdeel is geworden van de aanpak van afhandeling bij alle 

betrokkenen (inbedding). Inbedding van de GBL vereist dat de Code bij de betrokken partij-
en bekend is. DLR onderneemt gedurende vijf jaar activiteiten om te bewerkstelligen dat de 

GBL is ingebed en wordt nageleefd. Na vijf jaar is dat proces voltooid en zal de GBL een zo-

danig vanzelfsprekend onderdeel van de handelwijze van de betrokken partijen zijn gewor-

den dat verdere bevordering van inbedding en naleving niet meer nodig is. Deze beleidsthe-

orie stelt de gedragsregulerende werking van de Code centraal. De activiteiten van DLR zijn 

een katalysator die de inbedding en daarmee de naleving versneld doet toenemen. Deze 

theorie lag ten grondslag aan de overeenkomst over de subsidie in 2007. Dit noemen we de 

instrumentele hypothese. 

 

Een alternatieve theorie stelt de activiteiten van DLR centraal. De principes zoals neergelegd 
in de GBL zijn min of meer vanzelfsprekend. Dat de afhandeling toch vaak niet volgens deze 

principes loopt is een gevolg van ‘free rider gedrag’. Er zijn steeds individuele partijen die er 

in individuele gevallen voordeel in zien om de afhandeling op andere wijze te doen. Om free 

rider gedrag te voorkomen heeft de letselschademarkt een ‘zachte’ toezichthouder nodig 

die de partijen bij de les houdt en afwijkend gedrag zichtbaar maakt. Naarmate De Letsel-

schade Raad dit beter doet zullen de informele materiële en procesnormen beter geïnterna-

liseerd worden. Dit noemen wij de socialisatiehypothese.  

 

De analyse van de enquêtegegevens bevat een sterke aanwijzing dat de socialisatiehypothe-
se de meest plausibele van de twee verklaringen is. Zoals hiervoor al opgemerkt laat de 
analyse zien dat de mate van naleving significant beïnvloed wordt door de mate waarin par-
tijen de GBL geïnternaliseerd hebben. Een hogere score op internalisering leidt tot een gro-
tere toepassing van de GBL en de materiële normen. Deze resultaten ondersteunen de soci-
alisatiehypothese. Van een andere factor – opvattingen over een instrumentele benadering 
van DLR – blijkt juist dat deze niet bijdraagt aan het toepassen van de GBL en materiële 
normering. Er is derhalve geen steun gevonden voor de instrumentele hypothese. 
 

Deze uitkomsten worden versterkt door gegevens uit de kwalitatieve interviews. De menin-
gen van betrokkenen zoals die in de vraaggesprekken naar voren zijn gebracht, wijzen sterk 

in de richting van de socialisatiehypothese. De letselschademarkt bevat veel prikkels voor 

partijen om zich anders op te stellen dan gegeven de GBL wenselijk wordt geacht. De Letsel-

schade Raad biedt een overlegtafel, waar alle betrokken partijen samen aanschuiven. De 

socialiserende werking van de DLR-structuur zorgt ervoor dat afwijkend gedrag wordt gesig-
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naleerd en besproken en dat de tot stand gebrachte normering duurzaam als leidend bin-

nen de branche wordt geaccepteerd. De GBL is niet self-executing; het vereist een perma-

nent platform zoals DLR om de sociale controle te organiseren die verzekert dat de normen 

ingeprent blijven en dat alle partijen zich zullen blijven conformeren. 
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Bijlage 1: deelvragen 

Beleid minister 

1. Aan welke algemeen beleidsdoel dient de subsidie aan DLR een bijdrage te leveren? 
2. Wat was het beleid van de minister waarin de subsidie aan DLR een middel is? 
3. In hoeverre is dit beleid volledig en consistent? 
4. Welke causale, finale en normatieve vooronderstellingen liggen hieraan te grondslag? 
5. Zijn de doelen die de minister met de subsidie wil bereiken, SMART geformuleerd? 
6. Op welke wijze is de omvang van het subsidiebedrag van € 400.000 bepaald en onder-

bouwd?  
7. Zijn de doelen en middelen van de minister in de vijfjarige subsidieperiode aan veran-

dering onderhevig geweest? Welke veranderingen en waarom? 
 
Beleid DLR 

8. Wat is het beleid van DLR?  
9. Zijn de doeleinden in dat beleid SMART geformuleerd? 
10. Is het beleid volledig en consistent?  
11. Welk deel van het beleid wordt gefinancierd met de subsidie van de minister? 
12. Zijn de doelen en middelen van de DLR in de vijfjarige subsidieperiode aan verandering 

onderhevig geweest? Welke veranderingen en waarom? 
13. Is het beleid van DLR congruent met het beleid van de minister? 
 
Prestaties DLR 

14. Welke prestaties verlangde de minister als subsidiegever van DLR? 
15. Hoe verhouden de overeengekomen prestaties en kwaliteitsindicatoren zich tot de 

doeleinden van de subsidie? 
16. Zijn de prestaties SMART geformuleerd? 
17. Interpreteren DLR en de minister de overeen gekomen prestaties op dezelfde wijze? 
18. Zijn de overeen gekomen prestaties in de vijfjarige subsidieperiode aan verandering 

onderhevig geweest? Zo ja, waarom?  
 
Verwezenlijking doelstellingen  

19. In hoeverre en hoe heeft DLR de eigen prestaties gemeten, overeenkomstig de presta-
tieafspraken in de subsidievoorwaarden? Als afgesproken metingen niet hebben 
plaatsgevonden, waarom niet? 

20. Wat is de validiteit en betrouwbaarheid van de metingen in het kader van de prestatie-
afspraken? 

21. Wat zijn de resultaten van deze metingen in de jaren 2007 - 2011? 
22. In hoeverre kunnen uit deze metingen conclusies worden getrokken over doelberei-

king, met name ten aanzien van de doelen inbedding en naleving? 
23. In hoeverre zijn de doeleinden van de minister, met name inbedding en naleving van de 

Code verwezenlijkt?  
 
Analyse effectiviteit 

24. Voor zover doeleinden zijn verwezenlijkt, in hoeverre is deze doelbereiking toe te 
schrijven aan de gesubsidieerde activiteiten van DLR? 

25. Voor zover doeleinden niet zijn verwezenlijkt, aan welke factoren is dit gebrek aan 
doelbereiking toe te schrijven? 
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26. In hoeverre is op grond van deze metingen aannemelijk dat DLR vooruitgang heeft ge-
boekt voor wat betreft het finale doel van de gedragscode? 

 
Verantwoording 

27. In hoeverre heeft DLR verantwoording afgelegd aan de minister over ingezette midde-
len, ondernomen activiteiten en de doelrealisatie en in hoeverre controleert de minis-
ter hierop? 

28. Wordt in de verantwoording een duidelijke link gelegd tussen de prestatieafspraken en 
de daadwerkelijke prestaties? 

29. Wat zijn de consequenties indien de afgesproken prestaties niet zijn geleverd? 
 

Bemiddelingsloket 
30. Wat is de doelstelling van het Bemiddelingsloket?  
31. Komt de feitelijke werking van het Bemiddelingsloket overeen met de oorspronkelijke 

doelstelling? 
32. Welke typen problemen worden bij het Bemiddelingsloket aangebracht? 
33. Wat doet het Bemiddelingsloket precies naar aanleiding van die problemen?  
34. In hoeverre worden de problemen door het Loket opgelost? 
35. Welke rol neemt het Bemiddelingsloket en hoe borgt het loket haar onafhankelijkheid? 
36. In welke mate richt de subsidie van de minister zich op het Bemiddelingsloket? 
37. In hoeverre vallen de activiteiten die in het Bemiddelingsloket worden uitgevoerd 

daadwerkelijk binnen de bedoelingen van de subsidie? 
38. Zijn de slachtoffers die gebruik hebben gemaakt van het Bemiddelingsloket naar hun 

mening goed geholpen en verder gekomen?  
39. Zijn verzekeraars en belangenorganisaties tevreden over de werking van het Bemidde-

lingsloket en waarom (niet)? 
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Bijlage 2: geïnterviewde personen 

Akkermans, A.J. (Vrije Universiteit) 
Andriessen, R. (Andriessen Expertise)  
Audenaerde-van Putten, M. (Raasveld Expertise) 
Berckel Smit, M.H.J.N van (ANWB) 
Boer, H.L. de (Verbond van Verzekeraars) 
Deen, E. (De Letselschade Raad) 
Dijkstra, I.L. (De Letselschade Raad) 
Jammers, V. (Slachtofferhulp Nederland) 
Kranendonk, M. R. (Raasveld Expertise, bestuur NIS) 
Kremer, T. (Stichting PIV) 
Lauria, D. (De Letselschade Raad) 
Meulenkamp, J.J. (Achmea) 
Nelemans, F.G.M., Stratus Panteia 
Onkenhout, H., Ruigrok|Netpanel 
Ouden, S.M.A.J. den (bestuur DLR, ANWB) 
Polak, L. (Slachtofferhulp Nederland) 
Pompen, E.P.M. (Verbond van Verzekeraars) 
Redeker, K. (ministerie van Veiligheid en Justitie) 
Schuurmans, A. (KPMG) 
Steenwinkel, P. (KPMG) 
Swienink, P. (Verbond van Verzekeraars) 
Velde, W. van de (ministerie van Veiligheid en Justitie) 
Vries, W.S. de (Univé) 
Wervelman, E.J. (KBS Advocaten) 
Wildeboer, J. (Wildeboer AVS, voorzitter LSA) 
Wolfsen, A. (voorzitter De Letselschade Raad) 
Zeeland, C.M.C. van (Universiteit Tilburg) 
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Bijlage 4: methodologische beoordeling  

In tabel 3.4.1 worden de namens DLR uitgevoerde naamsbekendheidsmetingen op een aan-
tal aspecten met elkaar vergeleken. De tabel laat zien dat het belangrijkste verschil tussen 
de bureaus zit in de methode: Stratus gebruikt voor de meting onder marktpartijen een 
internetenquête, terwijl Stratus een telefonische enquête houdt. In beide gevallen zijn de 
contactgegevens afkomstig van De Letselschade Raad. Voor de meting onder consumenten 
gebruiken beide partijen een internetpanel. Stratus maakt hiervoor gebruik van een het 
panel van Panelclix, het grootste online panel van Nederland. Ruigrok|Netpanel maakt ge-
bruik van haar eigen panel. Beide bureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse branchevere-
niging voor marktonderzoekbureau`s MOA en de Europese branchevereniging ESOMAR. De 
rapportage van Stratus is vrij summier en in het format van een powerpoint presentatie. 
Een belangrijke bijlage als de vragenlijst ontbreekt. De rapportage van Ruigrok|Netpanel is 
uitgebreider.  
 
Bij de beoordeling van de validiteit en betrouwbaarheid van de metingen zijn de volgende 
punten van belang: 

1. Hoe representatief is de groep contactpersonen die door DLR is aangeleverd voor 

de metingen onder marktpartijen? Waar is de weging van deze groep op geba-

seerd? 

2. Hoe representatief is het internetpanel? Hoe zijn de steekproeven getrokken?  

3. Hoe valide zijn de gehanteerde meetmethoden en vragenlijsten? 
4. Hoe valide zijn de analyse technieken waarvan in de rapportages gebruik is ge-

maakt? 

 
Ad 1. 
De onderzoekers van Stratus en Ruigrok|Netpanel geven aan dat zij de representativiteit 
van de groep contactpersonen onder marktpartijen die door DLR zijn aangeleverd niet zelf 
hebben kunnen vaststellen. De wegingsfactoren die in de onderzoeken onder de marktpar-
tijen zijn gebruikt zijn gebaseerd op informatie afkomstig van DLR. Hier is gekozen voor een 
tentatieve aanpak. Er zijn volgens de onderzoekers geen alternatieve adresbestanden be-
schikbaar die duidelijk representatiever zijn dan de gegevens die door DLR zijn aangeleverd. 
 
Ad 2.  
Methodologische problemen rond het gebruik van panels zijn bekend: er is geen sprake van 
een zuiver aselecte steekproef. De respondenten hebben zich in een eerder stadium zelf 
aangemeld voor het panel of zijn daarvoor uitgenodigd en ontvangen van tijd tot tijd uitno-
digingen voor uiteenlopende enquêtes. Dit leidt tot een zekere selectiviteit. Uit de totale 
groep panelleden wordt per onderzoek een aselecte steekproef getrokken van panelleden 
die voor het betreffende onderzoek benaderd worden. Voor de beide panels waarvan ge-
bruik is gemaakt geldt dat ze ISO 26362 gecertificeerd zijn.38 
 
Ad 3.  

                                                           
38

 Deze ISO norm is specifiek opgesteld voor internetpanels en bevat kwaliteitsnormen en richtlijnen voor het 

opzetten en uitvoeren van internetpanels en internetpanelonderzoek. 
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De betrokken onderzoekers geven aan dat de gehanteerde onderzoeksmethoden en vraag-
stelling standaard zijn voor dat type markt- en bekendheidsonderzoek. De telefonische en-
quête zoals door Stratus gebruikt is, is beter in staat de spontane naamsbekendheid te on-
derzoeken, omdat respondenten primair reageren op de vraag van de interviewer. Bij inter-
interne enquêtes is dit niet per se het geval. Beide  methoden (internet en telefonisch) zijn 
geaccepteerde en veel gebruikte onderzoeksmethoden, die indien correct toegepast, leiden 
tot valide resultaten. De vragenlijst bestaat uit voornamelijk gestructureerde meerkeuze 
vragen. Er is geen gebruik gemaakt van clusters van vragen die samen een schaal vormen.  
 
Ad 4. 
In de analyse van de gegevens is gebruik gemaakt van beschrijvende statistieken (rechte 
tellingen, percentages, gemiddelden). Verschillen zijn statistisch getoetst met een betrouw-
baarheidsinterval van 5%. De gehanteerde technieken zijn valide, gangbaar in dit type on-
derzoek en voor zover te beoordelen correct toegepast. 

Overzicht metingen 

 meting 1 meting 2 meting 3 meting 4 meting 5 

datum rapport feb-08 dec-08 dec-09 feb-11 feb-12 

bureau Stratus/Panteia Stratus/Panteia Stratus/Panteia 

Ruig-

rok|NetPanel 

Ruig-

rok|NetPanel 

doel      

 

bepalen be-

kendheid doel-

groep met NPP 

en GBL (spon-

taan en gehol-

pen) idem 

bepalen be-

kendheid doel-

groep met DLR 

en GBL (spon-

taan en gehol-

pen) 

wat is de spon-

tane en gehol-

pen naamsbe-

kendheid DLR 

en GBL? 

Idem 

 

vaststellen 

bronbekend-

heid (waar kent 

men NPP van) idem 

vaststellen 

bronbekend-

heid (waar kent 

men DLR van) 

waar kent men 

DLR van? 

Idem 

 

bepalen inhoe-

verre men in-

houdelijke be-

kend is met NPP 

en GBL) idem 

bepalen inhoe-

verre men in-

houdelijke be-

kend is met DLR 

en GBL) 

wat is de inhou-

delijke bekend-

heid van de GBL 

en overige dien-

sten van DLR? 

Idem 

    

hoe tevre-

den/ontevreden 

is men over de 

werkzaamhe-

den van DLR? 

idem 

Meting markt-

partijen     

 

datum veld-

werk 9-22 jan 2008 13-28 nov 2008 5-17 nov 2009 

27 jan – 14 feb 

2011  

1-20 feb 2012 

methode 

CATI - telefoni-

sche enquête idem idem internetenquête Idem 

steekproef 451 organisaties 438 organisaties 481 organisaties 

1207 contact-

personen  

1442 

contactperso-

nen 
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respons 250 250 250 

198+23 via 

open kanaal 

212+4 via open 

kanaal 

weging obv input NPP idem idem idem idem 

Vragenlijst in 

bijlage nee nee nee Ja 

Ja 

wegingsfacto-

ren gerappor-

teerd ja ja ja Ja 

Ja 

      

Meting consu-

menten     

 

datum veld-

werk 11-15 jan 2008 13-19 nov 2008 5-10 nov 2009 

27 jan – 14 feb 

2011 

1-20 feb 2012 

methode 

CAWI - inter-

netpanel idem idem internetpanel idem 

steekproef 1019? 1010? 1007? 2199 2270 

respons 1019 1010 1007 627 793 

Vragenlijst in 

bijlage nee nee nee ja 

ja 

omvang panel 100.000+ 100.000+ 100.000+ 15.000+ 15.000+ 

weging 

o.b.v. geslacht, 

leeftijd, oplei-

ding naar repre-

sentativiteit 

algemeen pu-

bliek idem idem 

o.b.v. geslacht, 

leeftijd, oplei-

ding naar repre-

sentativiteit 

algemeen pu-

bliek 

idem 

wegingsfacto-

ren gerappor-

teerd nee nee nee ja 

ja 

kwaliteitsricht-

lijnen panel 

ESOMAR, MOA, 

ISO 

idem idem ESOMAR, MOA, 

ISO 

idem 

certificering ISO 26362 idem idem ISO 26362 idem 

analyse 

Beschrijvende 

statistieken, 

toetsen van sig. 

verschillen idem idem idem 

idem 

Betrouwbaar-

heidsinterval 5% idem idem idem 

idem 
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Bijlage 5: financiële verantwoording 

2007

Materieel GBL BemiddelingsloketGOMA

Niet direct toe 

te wijzen Materieel GBL BemiddelingsloketGOMA

Niet direct 

toe te 

wijzen Materieel GBL

Bemiddel-

ingsloket GOMA

Niet direct 

toe te wijzen

Algemene kosten 19.423€       39.600€         19.423€       39.600€         -€        -€       -€            

Algemene secretariaatswerkzaamheden -€            -€              -€        -€       -€            

NPP Vergaderingen -€            -€              -€        -€       -€            

Bestuursvergaderingen -€            -€              -€        -€       -€            

Werkgroep Medisch Traject 583€            583€            -€              -€        -€       -€            

Stuurgroep 1-loket & PA/PR 5.548€         5.548€         -€              -€        -€       -€            

Werkgroep Snelheid -€            -€              -€        -€       -€            

Werkgroep Normering 7.334€         1.624€           7.334€         1.624€           -€        -€       -€            

Stuurgroep Implementatie Gedragscode 154.296€       -€            154.296€       -€        -€       -€            

Redactieraad Verkeersongeval.nl 541€             -€            541€             -€        -€       -€            

Raad van Advies Verkeersongeval.nl -€            -€              -€        -€       -€            

Website NPP.nl -€            -€              -€        -€       -€            

Gedragscode letselschade -€            -€              -€        -€       -€            

Werkgroep Informatieverstrekking 833€            833€            -€              -€        -€       -€            

Werkgroep Letselsuite -€            -€              -€        -€       -€            

Werkgroep NPP/SKL -€            -€              -€        -€       -€            

Slachtofferpanel 299€            299€            -€              -€        -€       -€            

Niet NPP-werkzaamheden -€            -€              -€        -€       -€            

Wg. Dig. Gez. Behandelplan 375€             -€            375€             -€        -€       -€            

Project websites -€            -€              -€        -€       -€            

Promotie GBL 18.005€         -€            18.005€         -€        -€       -€            

Evaluatie GBL -€            -€              -€        -€       -€            

Marktonderzoek GBL 29.750€         -€            29.750€         -€        -€       -€            

Voorziening medische paragraaf 200.000€       -€            200.000€       -€        -€       -€            

Werving personeel -€            -€              -€        -€       -€            

-€            -€              -€        -€       -€            

-€            -€              -€        -€       -€            

14.597€       404.591€       -€       -€       -€       

Totale kosten (zonder verdeling indirecte kosten) 34.020€       444.191€       -€        -€       -€            

Verdeling indirecte kosten (obv aandeel in de directe kosten) -€            -€              -€        -€       -€            

Totale kosten 34.020€       444.191€       -€        -€       -€            

Inkomsten 

Inkomsten materieel algemeen 48.547€       

Inkomsten materieel projecten 95.294€       

Inkomsten GBL

Ministerie van justitie 400.000€       

Goma

Contributie GBL

registratie GBL 12.510€         

Fondswerving GMA

Overig

Rente 14.472€       

Totale inkomsten (zonder verdeling indirecte inkomsten) 143.841€     412.510€       -€        -€       14.472€       

Verdeling indirecte inkomsten (obv aandeel in de directe kosten) 1.030€         13.442€         -€        -€       14.472-€       

Totale inkomsten 144.871€     425.952€       -€        -€       -€            

RESULTAAT 110.851€     18.239-€         -€        -€       -€            

Totale kostenPersoneelkosten en algemene kosten (obv urenverantwoording) Kosten
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2008

Materieel GBL BemiddelingsloketGOMA

Niet direct 

toe te wijzen Materieel GBL BemiddelingsloketGOMA

Niet direct 

toe te wijzen Materieel GBL

Bemiddel-

ingsloket GOMA

Niet direct 

toe te wijzen

Algemene secretariaatswerkzaamheden -€           -€           -€           -€           130.460€    -€           -€           -€           -€           130.460€    

NPP Platform Vergaderingen -€           -€           -€           -€           21.349€      1.755€       2.974€       1.755€       2.974€       -€           -€           21.349€      

NPP Vergaderingen -€           -€           -€           -€           373€          -€           -€           -€           -€           373€          

Bestuursvergaderingen -€           -€           -€           -€           21.024€      -€           -€           -€           -€           21.024€      

Werkgroep Medisch Traject -€           -€           -€           1.664€       -€           -€           -€           -€           1.664€       -€           

Medische Paragraaf bij GBL -€           2.361€       -€           -€           -€           -€           2.361€       -€           -€           -€           

Werkgroep Materiele Normering 13.754€      -€           -€           -€           -€           2.451€       16.205€      -€           -€           -€           -€           

Stuurgroep Implementatie Gedragscode -€           506€          -€           -€           -€           -€           506€          -€           -€           -€           

Redactieraad Verkeersongeval.nl -€           4.040€       -€           -€           -€           1.024€       1.024€       4.040€       -€           -€           -€           

Raad van Advies Verkeersongeval.nl -€           56€            -€           -€           -€           -€           56€            -€           -€           -€           

Communicatie GBL -€           2.034€       -€           -€           -€           -€           2.034€       -€           -€           -€           

Project websites -€           5.957€       -€           -€           -€           -€           5.957€       -€           -€           -€           

Werkgroep Identiteit en Imago -€           -€           -€           -€           1.327€       -€           -€           -€           -€           1.327€       

Wg. Dig. Gez. Behandelplan -€           1.889€       -€           -€           -€           -€           1.889€       -€           -€           -€           

Gedragscode Letselschade -€           59.442€      -€           -€           -€           -€           59.442€      -€           -€           -€           

Promotie GBL -€           9.771€       -€           -€           -€           134.246€    -€           144.017€    -€           -€           -€           

Evaluatie GBL -€           1.624€       -€           -€           -€           15.602€      -€           17.226€      -€           -€           -€           

Bemiddelingsloket -€           -€           46.780€      -€           -€           -€           -€           46.780€      -€           -€           

Werkgroep Informatieverstrekking -€           3.274€       -€           -€           -€           -€           3.274€       -€           -€           -€           

Slachtofferpanel -€           -€           -€           -€           394€          -€           -€           -€           -€           394€          

10 jaar NPP -€           -€           -€           -€           7.664€       21.234€      49.875€      21.234€      49.875€      -€           -€           7.664€       

Project GMA -€           -€           -€           94€            -€           -€           -€           -€           94€            -€           

Register GBL -€           2.422€       -€           -€           -€           -€           2.422€       -€           -€           -€           

NPP portal -€           -€           -€           -€           -€           44.410€      -€           44.410€      -€           -€           -€           

Digitaliseren GBL -€           -€           -€           -€           -€           2.000€       -€           2.000€       -€           -€           -€           

Automatisering Perfect View -€           -€           626€          -€           -€           -€           -€           626€          -€           -€           

Werving personeel -€           -€           -€           -€           1.574€       -€           -€           -€           -€           1.574€       

Verhuizing -€           -€           -€           -€           1.118€       -€           -€           -€           -€           1.118€       

Totale personeelskosten en algemene kosten 13.754€      93.377€      47.407€      1.758€       185.281€    

Totale directe kosten 26.464€      249.107€    -€           -€           -€           

Totale kosten (zonder verdeling indirecte kosten) 40.218€      342.484€    47.407€      1.758€       185.281€    

Verdeling indirecte kosten (obv aandeel in de directe kosten) 17.254€      146.934€    20.339€      754€          185.281-€    

Totale kosten 57.472€      489.418€    67.745€      2.512€       -€           

Inkomsten 

Inkomsten materieel algemeen 49.274€      

Inkomsten materieel projecten 64.538€      

Inkomsten GBL

Ministerie van justitie 400.000€    

Goma

Contributie GBL

registratie GBL 23.000€      

Fondswerving GMA

Overig

Rente 22.442€      

Totale inkomsten (zonder verdeling indirecte inkomsten) 113.812€    423.000€    -€           -€           22.442€      

Verdeling indirecte inkomsten (obv aandeel in de directe kosten) 2.090€       17.797€      2.463€       91€            22.442-€      

Totale inkomsten 115.902€    440.797€    2.463€       91€            -€           

RESULTAAT 58.430€     48.621-€     65.282-€     2.421-€       -€          

Personeelkosten en algemene kosten (obv urenverantwoording) Directe kosten Totale kosten
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Materieel GBL

Bemiddel-

ingsloket GOMA

Niet direct toe 

te wijzen Materieel GBL

Bemiddel-

ingsloket GOMA

Niet direct 

toe te 

wijzen Materieel GBL

Bemiddel-

ingsloket GOMA

Niet direct toe 

te wijzen

-€         -€           -€           -€         -€             -€            -€              -€            -€            -€              

Algemeen -€         -€           -€           -€         128.892€      -€            -€              -€            -€            128.892€       

Bemidelingsloket -€         -€           26.651€      -€         -€             -€            -€              26.651€       -€            -€              

Register GBL -€         20.281€      -€           -€         -€             -€            20.281€        -€            -€            -€              

Platformvergaderingen -€         -€           -€           -€         14.061€       19.938€   46.522€  19.938€       46.522€        -€            -€            14.061€        

Bestuursvergaderingen -€         -€           -€           -€         40.982€       -€            -€              -€            -€            40.982€        

Project Materiële Normering -€         -€           -€           -€         10.476€       -€            -€              -€            -€            10.476€        

Wergroep materiele normering 4.680€     4.680€        -€              -€            -€            -€              

Project 1-loket voor verkeersslachtoffers 5.973€      -€           -€           -€         -€             5.973€        -€              -€            -€            -€              

Project Medische Paragraaf bij GBL -€         5.009€       -€           -€         -€             1.107€    -€            6.116€          -€            -€            -€              

Project Digitaal Gezamenlijk Behandelplan -€         3.499€       -€           -€         -€             38€        -€            3.537€          -€            -€            -€              

Project Informatieverstrekking beginsel 8 -€         6.455€       -€           -€         -€             15.255€  -€            21.710€        -€            -€            -€              

Project Gedragscode Medische Aansprakelijkheid -€         -€           -€           6.676€      -€             7.637€    -€            -€              -€            14.313€       -€              

Communicatie GBL -€         91.050€      -€           -€         -€             71.065€  -€            162.115€       -€            -€            -€              

Evaluatie GBL -€         8.839€       -€           -€         -€             15.601€  -€            24.440€        -€            -€            -€              

Slachtofferpanel -€         184€          -€           -€         -€             -€            184€             -€            -€            -€              

Project Strategisch Plan (AEF) -€         -€           -€           -€         2.732€         -€            -€              -€            -€            2.732€          

Herschrijven GBL -€         -€           -€           -€         -€             -€            -€              -€            -€            -€              

Kwaliteit en Handhaving -€         180€          -€           -€         -€             -€            180€             -€            -€            -€              

No cure no pay -€         1.778€       -€           -€         -€             -€            1.778€          -€            -€            -€              

Opleiding -€         -€           -€           -€         10.275€       -€            -€              -€            -€            10.275€        

Totale personeelskosten en algemene kosten 5.973€      137.276€    26.651€      6.676€      207.418€      

Totale directe kosten 24.618€   ####### -€       7.637€    -€       

Totale kosten (zonder verdeling indirecte kosten) 30.591€       286.864€       26.651€       14.313€       207.418€       

Verdeling indirecte kosten (obv aandeel in de directe kosten) 17.703€       166.009€       15.423€       8.283€        207.418-€       

Totale kosten 48.294€       452.873€       42.074€       22.596€       -€              

Inkomsten 

Inkomsten materieel algemeen 50.755€       

Inkomsten materieel projecten 4.538€        

Inkomsten GBL

Ministerie van justitie 400.000€       

Goma

Contributie GBL

registratie GBL 23.350€        

Fondswerving GMA 10.000€       

Overig

Rente 13.292€        

Totale inkomsten (zonder verdeling indirecte inkomsten) 55.293€       423.350€       -€            10.000€       13.292€        

Verdeling indirecte inkomsten (obv aandeel in de directe kosten) 1.134€        10.638€        988€           531€           13.292-€        

Totale inkomsten 56.427€       433.988€       988€           10.531€       -€              

RESULTAAT 8.133€        18.884-€        41.086-€      12.065-€      -€             

Directe kosten Totale kosten2009 Personeelkosten en algemene kosten (obv urenverantwoording)
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2010

Kosten 

Hoofdgroep Subgroep Materieel GBL

Bemiddelings-

loket GOMA

Niet direct toe 

te wijzen Materieel GBL

Bemiddelings-

loket GOMA

Niet direct 

toe te 

wijzen Materieel GBL

Bemiddelings-

loket GOMA

Niet direct toe 

te wijzen

1 - Materiële Normering Redactieraad Verkeersongeval.nl 1.510€       -€            -€            -€              -€       1.510€           -€                -€              -€                  

Werkgroep Materiële Normering 7.235€       -€            -€            -€              624€       7.859€           -€                -€              -€                  

Totaal 1 - Materiële Normering

2 - Procesnormering Bemiddelingsloket -€          36.499€       -€            -€              -€              36.499€           -€              -€                  

Checklist Beginsel 8 -€          935€           -€            -€              335€             -€              1.270€             -€              -€                  

GMA -€          881€           -€            -€              -€              881€                -€              -€                  

Medische Paragraaf bij GBL -€          2.561€        -€            -€              72.702€        -€              75.263€           -€              -€                  

Register GBL -€          9.094€        -€            -€              -€              9.094€             -€              -€                  

GOMA -€          -€            9.463€        -€              50.358€       -€              -€                59.821€         -€                  

Digitaal Gezamenlijk Behandelplan -€          2.545€        -€            -€              -€              2.545€             -€              -€                  

Onderhoud/beheer bestaande Procesnormering -€          400€           -€            -€              -€              400€                -€              -€                  

Med. Aanspr. : voorlichtingssite slachtoffers -€          -€            1.349€        -€              -€              -€                1.349€          -€                  

Totaal 2 - Procesnormering

3 - Positionering en CommunicatieCommunicatieplan GBL -€          11.310€       -€            -€              76.141€        -€              87.451€           -€              -€                  

De Letselschade Raadsdag -€          4.922€        -€            -€              -€              4.922€             -€              -€                  

E-learning -€          1.210€        -€            -€              -€              1.210€             -€              -€                  

GBL voor slachtoffers -€          1.966€        -€            -€              -€              1.966€             -€              -€                  

Werkvloersessies -€          3.076€        -€            -€              -€              3.076€             -€              -€                  

Foldermateriaal -€          510€           -€            -€              -€              510€                -€              -€                  

Totaal 3 - Positionering en Communicatie

4 - Kwaliteit en HandhavingCertificering -€          488€           -€            -€              -€              488€                -€              -€                  

Keurmerk -€          403€           -€            -€              -€              403€                -€              -€                  

Certificering (Rob Bakker) -€          3.884€        -€            -€              -€              3.884€             -€              -€                  

Integrale aanpak Kwalijke Praktijken -€          5.305€        -€            -€              -€              5.305€             -€              -€                  

Toelichting GBL (Rob van Es) -€          7.669€        -€            -€              -€              7.669€             -€              -€                  

Proces (Rob Bakker) -€          841€           -€            -€              -€              841€                -€              -€                  

Evaluatie GBL -€          -€            -€            -€              18.000€        -€              18.000€           -€              

Diverse kosten kwaliteit en handhaving -€          -€            -€            -€              15.532€        -€              15.532€           -€              -€                  

Totaal 4 - Kwaliteit en Handhaving

5 - Bestuur/Secretariaat/OrganisatieAlgemene secretariaatswerkzaamheden -€          -€            -€            134.392€       -€              -€                -€              134.392€           

Bestuursvergaderingen -€          -€            -€            4.197€          -€              -€                -€              4.197€              

ICT/bedrijfsvoering (website) -€          -€            -€            4.783€          -€              -€                -€              4.783€              

Platformvergaderingen -€          -€            -€            11.964€        -€              -€                -€              11.964€            

Specifieke bestuursaangelegenheden -€          -€            -€            19.699€        -€              -€                -€              19.699€            

Totaal 5 - Bestuur/Secretariaat/Organisatie

6 - Overige Opleiding -€          -€            -€            7.865€          -€              -€                -€              7.865€              

Totaal 6 - Overige -€          -€            -€            -€              -€              -€                -€              -€                  

normering -€          -€            -€            28€               -€              -€                -€              28€                   

Totaal personeelskosten en algemene kosten 8.745€       94.499€       36.499€       10.812€       182.929€       

Totaal overige kosten 624€       182.710€       -€              50.358€       -€       

Totale kosten (zonder verdeling indirecte kosten) 9.369€          240.709€         36.499€           61.170€        182.929€          

Verdeling indirecte kosten (obv aandeel in de directe kosten) 4.928,31€      126.622,59€     19.200,18€       32.177,80€    (182.929)€          

TOTAAL KOSTEN 14.297,02€    367.331,64€     55.699,66€       93.347,68€    -€                  

Inkomsten 

Inkomsten materieel algemeen 55.165€         

Inkomsten materieel projecten 64.538€         

Inkomsten GBL

Ministerie van justitie 400.000€         

Goma 44.150€         

Contributie GBL 22.567€           

Inschrijfgelden GBL 3.025€             

Rente GBL 486€                

Bijdrage productiekosten voorlichtingsmateriaal 1.303€             

TOTAAL INKOMSTEN 119.703€       427.381€         -€                44.150€         -€                  

RESULTAAT 105.406€       60.049€           (55.700)€          (49.198)€       -€                 

Resultaat jaarrekening 29.983€         30.574€           nvt -€                  

Verschil jaarrekening - eigen berekening 75.423€         29.475€           (55.700)€          (49.198)€        -€                  

Personeelskosten en algemene kosten (obv urenverantwoording) Directe kosten Totaal 
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2011

 Materieel  GBL 

 Bemiddel-

ingsloket  GOMA 

 Niet direct toe 

te wijzen  Materieel  GBL 

 Bemiddel-

ingsloket  GOMA 

 Niet 

direct toe 

te wijzen  Materieel  GBL 

 Bemiddel-

ingsloket  GOMA 

 Niet direct toe 

te wijzen 

Hoofdgroep Subgroep

1 - Materiële Normering Redactieraad Verkeersongeval.nl 890€         -€            -€              -€            -€              1.333€       2.223€          -€              -€               -€             -€               

Werkgroep Materiële Normering 4.559€       -€            -€              -€            -€              3.143€       7.702€          -€              -€               -€             -€               

Projectgroep Materiële Normering 2.453€       -€            -€              -€            -€              2.453€          -€              -€               -€             -€               

Totaal 1 - Materiële Normering

2 - Procesnormering Bemiddelingsloket -€          -€            117.024€       -€            -€              -€              -€              117.024€        -€             -€               

Checklist Beginsel 8 -€          168€           -€              -€            -€              -€              168€             -€               -€             -€               

Medische Paragraaf bij GBL -€          1.538€        -€              -€            -€              11.000€        -€              12.538€        -€               -€             -€               

Register GBL -€          4.755€        -€              -€            -€              -€              4.755€          -€               -€             -€               

GOMA -€          -€            -€              18.869€       -€              26.687€       -€              -€              -€               45.556€        -€               

Digitaal Gezamenlijk Behandelplan -€          2.707€        -€              -€            -€              -€              2.707€          -€               -€             -€               

Onderhoud/beheer bestaande Procesnormering-€          84€             -€              -€            -€              -€              84€               -€               -€             -€               

Med. Aanspr. : voorlichtingssite slachtoffers -€          -€            -€              9.153€        -€              -€              -€              -€               9.153€         -€               

Totaal 2 - Procesnormering

3 - Positionering en CommunicatieCommunicatieplan GBL -€          20.137€       -€              -€            -€              -€              20.137€        -€               -€             -€               

De Letselschade Raadsdag -€          8.523€        -€              -€            -€              -€              8.523€          -€               -€             -€               

GBL voor slachtoffers -€          4.616€        -€              -€            -€              -€              4.616€          -€               -€             -€               

ICT/bedrijfsvoering (website) -€          200€           -€              -€            -€              -€              200€             -€               -€             -€               

Werkvloersessies -€          42€             -€              -€            -€              -€              42€               -€               -€             -€               

Foldermateriaal -€          922€           -€              -€            -€              -€              922€             -€               -€             -€               

Evaluatie GBL -€          319€           -€              -€            -€              3.950€          -€              4.269€          -€               -€             -€               

Communicatieplan GBL + GOMA -€          4.220€        -€              1.055€        -€              -€              4.220€          -€               1.055€         -€               

Bekendheidsonderzoek -€          75€             -€              -€            -€              -€              75€               -€               -€             -€               

Redactieraad na een Verkeersongeval -€          -€            -€              -€            42€               -€              -€              -€               -€             42€                

Ronde Tafel sessies -€          -€            -€              -€            1.661€          -€              -€              -€               -€             1.661€           

Totaal 3 - Positionering en Communicatie

4 - Kwaliteit en Handhaving Algemene secretariaatswerkzaamheden -€          -€            -€              -€            102€             -€              -€              -€               -€             102€              

E-learning -€          101€           -€              -€            -€              -€              101€             -€               -€             -€               

Certificering (Rob Bakker) -€          4.965€        -€              -€            -€              -€              4.965€          -€               -€             -€               

Integrale aanpak Kwalijke Praktijken -€          2.246€        -€              -€            -€              905€             -€              3.151€          -€               -€             -€               

Toelichting GBL (Rob van Es) -€          6.365€        -€              -€            -€              -€              6.365€          -€               -€             -€               

Certificering + Kwaliteitseisen GBL Register -€          9.838€        -€              -€            -€              -€              9.838€          -€               -€             -€               

E-learning module GBL mentaliteit -€          918€           -€              -€            -€              -€              918€             -€               -€             -€               

Niet nader te specificeren K & H 80.246€        -€              80.246€        -€               -€             -€               

Totaal 4 - Kwaliteit en Handhaving

5 - Bestuur/Secretariaat/OrganisatieAlgemene secretariaatswerkzaamheden -€          -€            -€              -€            131.664€       -€              -€              -€               -€             131.664€        

Bestuursvergaderingen -€          -€            -€              -€            9.815€          -€              -€              -€               -€             9.815€           

Communicatieplan GBL -€          305€           -€              -€            -€              41.966€        -€              42.271€        -€               -€             -€               

ICT/bedrijfsvoering (website) -€          -€            -€              -€            1.390€          -€              -€              -€               -€             1.390€           

Opleiding -€          -€            -€              -€            812€             -€              -€              -€               -€             812€              

Platformvergaderingen -€          -€            -€              -€            19.336€        -€              -€              -€               -€             19.336€          

Specifieke bestuursaangelegenheden -€          -€            -€              -€            22.675€        -€              -€              -€               -€             22.675€          

Totaal 5 - Bestuur/Secretariaat/Organisatie

6 - Overige Algemene secretariaatswerkzaamheden -€          -€            -€              -€            102€             -€              -€              -€               -€             102€              

Bestuursvergaderingen -€          -€            -€              -€            508€             -€              -€              -€               -€             508€              

Opleiding -€          -€            -€              -€            13.798€        -€              -€              -€               -€             13.798€          

Totaal 6 - Overige

#N/B bestuur -€          -€            -€              -€            24€               -€              -€              -€               -€             24€                

goma -€          -€            -€              398€           -€              -€              -€              -€               398€            -€               

Evaluatie GBL -€          51€             -€              -€            -€              -€              51€               -€               -€             -€               

Totaal #N/B

Algemene secretariaatswerkzaamheden -€          -€            -€              -€            812€             -€              -€              -€               -€             812€              

Bestuursvergaderingen -€          -€            -€              -€            203€             -€              -€              -€               -€             203€              

Communicatieplan GBL -€          203€           -€              -€            -€              -€              203€             -€               -€             -€               

Specifieke bestuursaangelegenheden -€          -€            -€              -€            51€               -€              -€              -€               -€             51€                

Certificering (Rob Bakker) -€          254€           -€              -€            -€              -€              254€             -€               -€             -€               

Totaal personeelskosten en algemene kosten 7.902€       73.549€       117.024€       29.474€       202.993€       

Totaal overige kosten 4.476€       138.067€       -€       26.687€       -€       

Totale kosten (zonder verdeling indirecte kosten) 12.378€        211.616€      117.024€       56.161€       202.993€       

Verdeling indirecte kosten (obv aandeel in de directe kosten) 6.326€          108.154€       59.809€          28.703€        (202.993)€       

TOTAAL KOSTEN 18.705€        319.770€       176.833€        84.865€        -€               

Inkomsten 

Inkomsten materieel algemeen 116.765€       

Inkomsten GBL

Ministerie van justitie 400.000€       

Goma 64.800€        

Overig GBL 5.000€          

registratie GBL 27.300€        

Bijdrage productie voorlichtingsmateriaal 456€             

Overig

Rente 10.273€          

Totale inkomsten (zonder verdeling indirecte inkomsten) 116.765€       432.756€       -€               64.800€        10.273€          

Verdeling indirecte inkomsten (obv aandeel in de directe kosten) 320€             5.473€          3.027€           1.453€         (10.273)€         

Totale inkomsten 117.085€       438.229€       3.027€           66.253€        -€               

RESULTAAT 98.381€        118.460€      (173.806)€      (18.612)€      -€              

Totale kostenPersoneelkosten en algemene kosten (obv urenverantwoording) Directe kosten
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Bijlage 6: methodologische 
verantwoording  

Overzicht gebruikte gegevensbronnen 
Voor het meten van de effecten van de subsidie is gebruik gemaakt van vier gegevensbron-
nen: 

1. Naamsbekendheidsonderzoeken in opdracht van NPP en DLR. Het gaat dan om de 
vijf metingen die tussen 2008 en 2012 door onderzoeksbureau`s Stratus (2008 I & II, 
2009) en Ruigrok|Netpanel (2011, 2012) zijn uitgevoerd. Het gaat hier met name 
om gegevens over de naamsbekendheid van DLR, NPP en de GBL 

2. Gegevens uit twee onderzoeken die door of in opdracht van partijen uit de letsel-
schadebranche zijn uitgevoerd. Het gaat om een onderzoek van het Centrum voor 
Verzekeringsstatistiek (2011) en een onderzoek van Eiffel (2011). Het gaat hier met 
name om gegevens over de doorlooptijden van letselschadezaken en de reden 
waarom letselschadezaken langer dan 2 jaar open staan. 

3. Gegevens uit de jaarverslagen van de DLR over het aantal inschrijvingen in het GBL 
register. 

4. Gegevens uit de meting  onder marktpartijen en LSA-advocaten die in het kader 
van dit onderzoek in juni 2012 is uitgevoerd. 

 
Meting marktpartijen en LSA-advocaten 
In juni 2012 is een internetenquête uitgevoerd onder LSA-advocaten, verzekeraars en overi-
ge marktpartijen die in het GBL register staan ingeschreven en overige marktpartijen. De 
LSA-advocaten zijn benaderd op basis van de openbare ledenlijst van de LSA. Verzekeraars 
en overige marktpartijen die zijn ingeschreven in het GBL-register zijn benaderd op basis van 
gegevens van DLR. Overige marktpartijen zijn benaderd op basis van een uitvraag uit open-
bare gegevens van de Kamer van Koophandel op basis van SBI-nummer.39 Deze uitvraag 
bestond uit bedrijven met SBI-code 66.21 (risicoanalisten en schadetaxateurs). Dit leverde 
een groslijst op van bedrijven binnen deze sector, die ook bedrijven die zich niet met letsel-
schade bezighouden bevat. Met een handmatige screening zijn hieruit de bedrijven geselec-
teerd waarvan, op basis van bedrijfsnaam of informatie op de bedrijfswebsite, kon worden 
vastgesteld dat zij actief zijn op het gebied van letselschade. Op basis van een groslijst van 
176 bedrijven leverde dit een bestand van 22 bedrijven op. In totaal zijn 425 perso-
nen/organisaties per e-mail benaderd voor de internetenquête. Om de respons te verhogen 
is twee maal een rappel verzonden. In totaal hebben 220 mensen de enquête geopend en 
geheel of deels ingevuld. Dertien respondenten zijn uit het uiteindelijke bestand verwijderd 
vanwege een hoge item-nonrespons. De responten hadden slechts 1 of enkele vragen be-
antwoord. De netto respons komt daarmee uit op 207, een responspercentage van 49%. De 
respons onder GBL-registerleden  (73%) was duidelijk hoger dan de respons onder de ove-
rige groepen (41, resp. 36%). Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 
 
 
 
 

                                                           
39

 SBI: Standaard Bedrijfsindeling 2008; ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een SBI-code. 

Deze code geeft een aanduiding van de belangrijkste (economische) activiteit van een bedrijf of instelling. De 

SBI-codering is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
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RESPONSOVERZICHT METING MARKTPARTIJEN EN LSA-ADVOCATEN 

 Bestand Bruto respons Netto respons Netto respons (%) 

LSA-advocaten 303 129 126 41% 

Verzekeraars en ove-

rige marktpartijen op 

basis van GBL-register 

100 80 73 73% 

Overige marktpartijen 

op basis van KvK 

22 11 8 36% 

totaal 425 220 207 49% 

 

Methodologische achtergrond schaalconstructie 
De afhankelijke en onafhankelijke variabelen zijn geoperationaliseerd op basis van de stel-

lingen uit de enquête onder marktpartijen en LSA-advocaten. De schalen zijn statistisch ge-

test op betrouwbaarheid. Uit deze betrouwbaarheidsanalyse bleken de voorgenomen items 
voor de schaal toepassing GBL samen geen betrouwbare schaal op te leveren. Met behulp 

van factoranalyses is vervolgens onderzocht welke items uit de vragenlijst te clusteren zijn 

in verschillende factoren. Deze factoranalyses hebben vervolgens in combinatie met be-

trouwbaarheidsanalyses en theoretische afwegingen geleid tot een nieuwe selectie van de 

verschillende items voor de schalen en een extra variabele: gezag van DLR. Ook is een aantal 

items buiten de schaal gelaten om de betrouwbaarheid van de schalen te vergroten. Items-

scores zijn gecodeerd van 0 tot 3. Voor de schaalscores is de gemiddelde itemscore geno-

men. Dit levert bij benadering continue schaalscores op met een theoretisch minimum van 0 

en een maximum van 3.  

 

Betrouwbaarheidsanalyse schalen 

Op alle schalen die in het onderzoek gebruikt worden is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. 

Dat wil zeggen dat is onderzocht in hoeverre de items die onderdeel uitmaken van de schaal intern 

consistent zijn. In deze analyse is gebruik gemaakt van Cronbach’s α als maat voor de betrouwbaar-

heid van de schalen. Deze maat is een indicatie voor de mate waarin de verschillende items hetzelfde 

onderliggende begrip meten. Als vuistregel voor betrouwbaarheid wordt voor Cronbach’s α meestal 

een ondergrens van 0,7 gehanteerd.  
 

De verschillen in schaalscores tussen de verschillende groepen zijn statistisch getest. Signifi-

cante verschillen zijn met behulp van asterisken aangegeven. Dit geeft aan dat er tussen de 

groepen significante verschillen in scores zijn.40 Tussen welke groepen deze significante 

verschillen precies zitten is met een post hoc test onderzocht. Dit is in de tabellen met de 

letters a, b en c in superscript aangegeven. Een letter bij de waarde van een tabel geeft aan 

ten opzicht van welke groep(en) deze waarde significant verschilt. 

 

Significantieniveaus 

 

De term significantie wordt gebruikt om aan te geven of een waargenomen effect aan toeval is toe te 

schrijven of niet. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verschil tussen de gemiddelde scores op dezelfde 

variabele voor twee groepen. De p-waarde (of overschrijdingskans) geeft aan hoe waarschijnlijk het is 

dat een bepaald resultaat aan toeval is toe te schrijven. Hoe kleiner de p-waarde, hoe kleiner de kans 

dat een uitkomst toevallig is. Ligt de waarde beneden een bepaald niveau dan is het waargenomen 

effect significant. De meest gebruikelijke significantieniveaus zijn p < 0.001 en p < 0.05. Deze zijn ook 

in dit onderzoek gebruikt. Daarnaast is in het onderzoek gebruik gemaakt van het (wat ruimere) signi-

                                                           
40

 Verschillen in gemiddelden zijn onderzocht met een ONEWAY ANOVA (F-toets). 
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ficantieniveau p < 0.1. In dit rapport zijn de significantieniveaus middels een asterisk aangegeven in 

de tabellen: 

*** p < 0.001, ** p < 0.05, * p < 0.1.  
 

De volgende tabellen geven een overzicht van de gemiddelde schaalscores op de afhankelij-

ke variabelen. Verzekeraars, schaderegelaars en expertisebureaus scoren hoger dan advoca-

ten op het toepassen van de GBL. Ook het verschil tussen verzekeraars en schaderegelaars 

of expertisebureau`s is significant. Verzekeraars en schaderegelaars of expertisebureaus 
scoren ook het hoogst op het toepassen van de materiele normering. Het verschil met ad-

vocaten is significant. Voor de score op de overige effecten zien we ook dat verzekeraars 

significant hoger scoren dan schaderegelaars en expertisebureaus, die op hun beurt weer 

hoger scoren dan de advocaten. 

 

Toepassen GBL 
De vragenlijst bevatte de onderstaande items om het toepassen van de GBL te meten. Voor 

al deze items is respondenten gevraagd op een vierpuntschaal aan te geven in hoeverre de 

items in overeenstemming zijn met de eigen beroepspraktijk (LSA-advocaten) of de be-

roepspraktijk in de organisatie (overigen). Cursief weergegeven items zijn uiteindelijk mee-
genomen in de schaal. Items die zijn afgevallen zijn op basis van een negatieve bijdrage aan 

de betrouwbaarheidsscore (Cronbach`s alfa) geëlimineerd. Items met een (N) zijn negatief 

gesteld, dus niet in overeenstemming met de GBL. De items zijn deels rechtstreeks geba-

seerd op beginselen uit de GBL. De nummering in vierkante haken verwijst naar de numme-

ring van de beginselen in de GBL. Item A verwijst dus naar beginsel 2 uit de GBL. 

 

Gebruikte items: 

A. Contacten met het slachtoffer verlopen positief bij de behandeling van letselschade. 

[2] 

B. In overleg met (weder)partijen staat het belang van mijn cliënt voorop. [1] 
C. Passende oplossingen voor het slachtoffer staan voor ons voorop. [4] 

D. Ik rond een schadebehandeling binnen 2 jaar af. [5] 

E. Tijdens het eerste contact maak ik bindende afspraken met het slachtoffer.(N) [6] 

F. Ik maak gebruik van een (model) behandelplan letselschade. [7] 

G. Als wij aansprakelijkheid aanvaarden keren we de onbetwiste delen van vergoedin-

gen en een voorschot zo spoedig mogelijk uit. [11] 

H. Soms is het tijdelijk laten vastlopen van overleg met de wederpartij onderdeel van 

de onderhandelingsstrategie.(N) [15] 

I. Wanneer de schadebehandeling in een impasse dreigt te raken is een gang naar de 

rechter de meest logische stap.(N) [17] 
J. Een discussie over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten is onderdeel van het 

onderhandelingsproces.(N) [18] 

K. De Gedragscode Behandeling Letselschade is onderdeel van het werkproces in mijn 

eigen beroepspraktijk 

L. Als ik de Gedragscode Behandeling Letselschade niet toepas word ik daar op aange-

sproken 
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SCHAALSCORES TOEPASSEN GBL (CRONBACH’S α = 0,747)*** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar
a41

 2,05 31 

schaderegelaar of expertisebureau
b
 1,70

a
 29 

Advocaat 1,04
ab

 100 

Overig 1,81 3 

Totaal 1,36 163 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 
Toepassen materiele normering 
De vragenlijst bevatte de onderstaande items om het toepassen van de materiele normering 

te meten. Voor al deze items is respondenten gevraagd op een vierpuntschaal aan te geven 

in hoeverre zij deze normen toepassen. Cursief weergegeven items zijn uiteindelijk meege-

nomen in de schaal. Items die zijn afgevallen zijn op basis van een negatieve bijdrage aan de 

betrouwbaarheidsscore (Cronbach`s alfa) geëlimineerd.  

 
A. Letselschade Richtlijn Ziekenhuis-/Revalidatiedaggeldvergoeding 

B. Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid  

C. Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp 

D. Letselschade Richtlijn Studievertraging  

E. Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding  

F. Richtlijnen Medisch Traject 

G. Letselschade Richtlijn Licht Letsel incl. Smartengeld 

H. Termijnen expertiserend geneeskundig onderzoek 

SCHAALSCORES TOEPASSEN MATERIELE NORMERING (CRONBACH’S α = 0,867)*** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar
a
 2,23 30 

schaderegelaar of expertisebureau
b
 2,11 30 

Advocaat 1,54
ab

 110 

overig 2,19 2 

Totaal 1,76 172 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 

Overige effecten 
De vragenlijst bevatte de onderstaande items om het optreden van overige effecten, zoals 

meer harmonie in de afhandeling van letselschades te meten. Voor al deze items is respon-

denten gevraagd op een vierpuntschaal aan te geven in hoeverre zij het met deze stellingen 

eens zijn. Cursief weergegeven items zijn uiteindelijk meegenomen in de schaal. Items die 

zijn afgevallen zijn op basis van een negatieve bijdrage aan de betrouwbaarheidsscore 

(Cronbach`s alfa) geëlimineerd.  

 
A. De praktijk van de afhandeling van letselschades is voor slachtoffers de afgelopen 

jaren weinig verbeterd. 

B. Sinds 2008 is het slachtoffer meer centraal komen te staan in een letselschadezaak. 
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 Significante verschillen tussen categorieën (post hoc Tukey test) significante verschillen (p<0.05) zijn met 
a
, 

b
, 

etc. aangegeven. 
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C. De verhouding tussen belangenbehartigers en verzekeraars is de afgelopen jaren 

verbeterd. 

D. Op dossierniveau is er sprake van onderlinge wantrouwen tussen de vertegenwoor-
diger van de verzekeraar en de belangenbehartiger. 

E. Het is voor een slachtoffer belangrijk dat er in een letselschadezaak aandacht wordt 
besteed aan psycho-sociale aspecten. 

F. Er zijn de laatste jaren minder langlopende letselschadezaken. 

G. Er heeft een positieve cultuurverandering plaats gevonden in de wereld van de let-

selschade. 

H. Letselschadezaken komen de laatste jaren minder snel voor de rechter. 

I. In mijn beroepspraktijk toon ik de laatste jaren meer begrip voor het standpunt van 

de andere partij. 

SCHAALSCORES EFFECTEN (CRONBACH’S α = 0,869)*** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar
a
 2,04 32 

schaderegelaar of expertisebureau
b
 1,66

a
 32 

Advocaat
c
 1,41

ab
 104 

overig 1,89
c
 7 

Totaal 1,59 175 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 

 

Onafhankelijke variabelen 

De volgende tabellen geven een overzicht van de gemiddelde schaalscores op de onafhan-
kelijke variabelen. Verzekeraars, schaderegelaars en expertisebureaus  en LSA-advocaten 
zijn in dezelfde mate bekend met de materiele normen. Verzekeraars, schaderegelaars en 
expertisebureaus  scoren hoger dan  advocaten op de internalisering  van de GBL. Het-
zelfde geldt voor de score op de instrumentele opvattingen ten aanzien van DLR, het gezag 
dat door partijen aan DLR wordt toegekend en het belang dat men aan de GBL hecht. 
 
Bekendheid materiele normering 
De vragenlijst bevatte de onderstaande items om het bekendheid van de materiele norme-

ring te meten. Voor al deze items is respondenten gevraagd op een vierpuntschaal aan te 
geven in hoeverre zij deze normen kennen. Cursief weergegeven items zijn uiteindelijk 

meegenomen in de schaal. Items die zijn afgevallen zijn op basis van een negatieve bijdrage 

aan de betrouwbaarheidsscore (Cronbach`s alfa) geëlimineerd.  

 
A. Letselschade Richtlijn Ziekenhuis-/Revalidatiedaggeldvergoeding 

B. Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid  

C. Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp 

D. Letselschade Richtlijn Studievertraging  

E. Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding  

F. Richtlijnen Medisch Traject 

G. Letselschade Richtlijn Licht Letsel incl. Smartengeld 

H. Termijnen expertiserend geneeskundig onderzoek 
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SCHAALSCORES BEKENDHEID MATERIËLE NORMERING (CRONBACH’S α = 0,906)** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar 2,51 33 

schaderegelaar of expertisebureau
a
 2,63 36 

advocaat
b
 2,58 113 

Overig 1,83
ab

 6 

Totaal 2,55 188 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 

Internalisering GBL 
De onderstaande items zijn op basis van factoranalyse geselecteerd om de schaal internali-

sering GBL te construeren. Voor al deze items is respondenten gevraagd op een vierpunt-
schaal aan te geven in hoeverre zij het met de stellingen eens zijn. Vervolgens is met een 

betrouwbaarheidsanalyse de betrouwbaarheid van de schaal gemeten.  

 
De onderstaande items zijn gebruikt: 

A. Ik werk in de geest van de Gedragscode Behandeling Letselschade. 
B. Het is belangrijk dat De Letselschaderaad en de Gedragscode Behandeling Letsel-

schade bekend zijn bij het algemene publiek. 
C. De Gedragscode Behandeling Letselschade komt overeen met de visie die onze or-

ganisatie heeft op de afhandeling van letselschades. 
D. De Gedragscode Behandeling Letselschade is in de praktijk goed toepasbaar. 
E. Ik werk conform de Gedragscode Behandeling Letselschade. 
F. Werken conform de Gedragscode Behandeling Letselschade is belangrijk voor mijn 

eigen beroepspraktijk. 
G. Wanneer ik niet conform de Gedragscode Behandeling Letselschade werk is dit 

schadelijk voor mijn eigen beroepspraktijk. 
H. Wanneer partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van letselschades niet con-

form de Gedragscode Behandeling Letselschade werken is dit schadelijke voor de 
hele branche. 

 

SCHAALSCORES INTERNALISERING GBL(CRONBACH’S α = 0,928)*** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar
a
 2,26 31 

schaderegelaar of 

expertisebureau
b
 

2,11 36 

Advocaat 1,49
ab

 93 

Overig 1,99 5 

Totaal 1,79 165 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 

Instrumentele opvattingen GBL 
De onderstaande items zijn op basis van factoranalyse geselecteerd om de schaal instru-

mentele opvattingen GBL te construeren. Voor al deze items is respondenten gevraagd op 

een vierpuntschaal aan te geven in hoeverre zij het met de stellingen eens zijn. Vervolgens is 

met een betrouwbaarheidsanalyse de betrouwbaarheid van de schaal gemeten.  
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De onderstaande items zijn gebruikt: 

A. Het is belangrijk dat de Gedragscode Behandeling Letselschade naar de letter wordt 
nageleefd. 

B. Werken conform de Gedragscode Behandeling Letselschade is voor mij belangrijker 
dan het maximaliseren van winst. 

C. Toelatingseisen voor het Register Gedragscode Behandeling Letselschade moeten 
strenger worden. 

D. De Letselschaderaad moet partijen, bij herhaalde overtreding van de Gedragscode 
Behandeling Letselschade, uit het register kunnen zetten. 

E. Zonder De Letselschaderaad zouden onwenselijke praktijken uit het verleden snel 
terugkeren in de  afhandeling van letselschades. 

SCHAALSCORES INSTRUMENTELE OPVATTINGEN GBL (CRONBACH’S α = 0,797)*** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar
a
 1,74 31 

schaderegelaar of 

expertisebureau
b
 

1,72 36 

Advocaat 1,34
ab

 92 

Overig 1,86 5 

Totaal 1,52 164 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 

Gezag DLR 
De onderstaande items zijn op basis van factoranalyse geselecteerd om de schaal Gezag DLR 

te construeren. Voor al deze items is respondenten gevraagd op een vierpuntschaal aan te 

geven in hoeverre zij het met de stellingen eens zijn. Vervolgens is met een betrouwbaar-
heidsanalyse de betrouwbaarheid van de schaal gemeten.  

 
De onderstaande items zijn gebruikt: 

A. Het is een bezwaar dat advocaten de Gedragscode Behandeling Letselschade niet 
hebben ondertekend. 

B. De Letselschaderaad is gezaghebbend. 
C. De Letselschaderaad staat boven de partijen. 

SCHAALSCORES GEZAG DLR (CRONBACH’S α = 0,704)*** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar
a
 2,10 33 

schaderegelaar of 

expertisebureau
b
 

1,78 36 

Advocaat
c
 1,08

ab
 116 

Overig 1,86
c
 7 

Totaal 1,42 192 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 

 



DE LETSELSCHADE RAAD, EEN STUDIE IN ZELFREGULERING 

xxiv 

 

Belang GBL 
De vragenlijst bevatte de onderstaande items om het belang dat respondenten aan de GBL 

toekennen te meten. Voor al deze items is respondenten gevraagd op een vierpuntschaal 

aan te geven hoe belangrijk ze deze zaak vinden.  

 

Hoe belangrijk vindt uw organisatie ...  
A. ...dat contacten met het slachtoffer positief verlopen bij de behandeling van letsel-

schade. 

B. ... dat in overleg met (weder)partijen het belang van het slachtoffer voorop staat. 

C. ... dat passende oplossingen voor het slachtoffer voorop staan. 

D. ... dat een schadebehandeling binnen 2 jaar is afgerond. 

E. ... dat tijdens het eerste contact geen bindende afspraken met het slachtoffer ge-

maakt worden. 

F. ... dat er van een (model) behandelplan letselschade gebruik gemaakt wordt. 

G. ... dat de onbetwiste delen van vergoedingen en een voorschot zo spoedig mogelijk 

uitgekeerd worden als er aansprakelijkheid aanvaard is. 

H. ... dat het tijdelijk laten vastlopen van overleg met de wederpartij geen onderdeel 
van de onderhandelingsstrategie vormt. 

I. ... dat wanneer de schadebehandeling in een impasse dreigt te raken de gang naar 

de rechter niet als de meest logische stap gezien wordt. 

J. ... dat een discussie over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten geen onder-

deel van het onderhandelingsproces is. 

SCHAALSCORES BELANG GBL(CRONBACH’S α = 0,688)*** 
 Gemiddelde 

schaalscore 

N 

Verzekeraar
a
 2,29 32 

schaderegelaar of 

expertisebureau
b
 

2,14 38 

Advocaat
c
 1,89

ab
 114 

Overig 2,50
c
 5 

Totaal 2,03 189 

*p<0,1 **p<0,05 *** p<0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE LETSELSCHADE RAAD, EEN STUDIE IN ZELFREGULERING 

xxv 

 

Methodologische achtergrond regressieanalyses 
Door middel van een lineaire regressieanalyse kan de invloed van de onafhankelijke op de 
afhankelijke variabelen geanalyseerd worden. Er zijn drie lineaire regressieanalyses uitge-
voerd. De onderstaande tabel geeft hiervan  een overzicht. In de tabel zijn per analyse de 
in het model meegenomen afhankelijke variabelen opgenomen met een overzicht van de 
coëfficiënten die een significante bijdrage aan de verklaarde variantie in de afhankelijke 
variabele leveren. Coëfficiënten van afhankelijke variabelen die geen significante bijdrage 
leveren zijn niet weergegeven. Voor alle drie analyses is ook de hoeveelheid verklaarde vari-
antie weergegeven.  

REGRESSIEANALYSES TOEPASSEN GBL, TOEPASSEN MATERIELE NORMEN EN OVERIGE EFFECTEN. 
Onafhankelijke variabelen Coëfficiënten en 

(significantieniveau) 
Afhankelijke varia-
bele 

Verklaarde vari-
antie 

Advocaat 

Gezag DLR 

Instrumentele benadering DLR 

Internalisering GBL 

Belang GBL 

B = - 0.542 (.000) 

- 

- 

B = 0.542 (.000) 

- 

Toepassen GBL Adj R
2 

= 0.664 

Advocaat 

Gezag DLR 

Instrumentele benadering DLR 

Internalisering GBL 

Belang GBL 

Bekend met materiele normen 

B = - 0.252 (.001) 

B = 0.180 (.037) 

- 

B = 0.264 (.001) 

- 

B = 0.411 (.000) 

Toepassen Materie-

le Normen 

Adj R
2 

= 0.530 

Advocaat 

Gezag DLR 

Instrumentele benadering DLR 

Internalisering GBL 

Belang GBL 

Bekend met materiele normen 

Toepassen materiele normen 

Toepassen GBL 

- 

B = 0.358 (.000) 

- 

B = 0.342 (.000) 

- 

- 

- 

- 

Overige effecten Adj R
2 

= 0.530 

 

 
Multinomiale logistische regressie. 
In een multinomiale logistische regressie is de invloed van het toepassen van de GBL op de 

mate waarin partijen zaken voor de rechter brengen geanalyseerd. Het behoren tot de 

groep LSA advocaten (die de GBL niet onderschreven hebben) is als controle variabele toe-

gevoegd. De uitkomsten zijn te interpreteren als een kansmodel: hoe beïnvloeden de ver-

schillende onafhankelijke variabelen de kans dat een respondent in een categorie valt, ten 
opzichte van de referentiecategorie, terwijl er gecontroleerd is voor de invloed van de ove-

rige variabelen. Er is geen exacte maat beschikbaar voor de hoeveelheid verklaarde varian-

tie. Wel zijn er zgn. pseudo R-kwadraat maten die een indicatie geven van de mate waarin 

het model de data recht doet. Een veel gebruikte maat is de Nagelkerke R-kwadraat. Deze 

heeft het voordeel boven andere pseudo R-kwadraten dat deze maximaal de waarde 1 kan 

aannemen. 

  
De resultaten van deze regressieanalyses zijn weergegeven in de navolgende tabellen. Voor 

de logistische regressie zijn de respondenten op de afhankelijke variabele in drie categorie-

en ingedeeld: respondenten die een hoog aandeel zaken voor de rechter brengen, respon-

denten die een gemiddeld en respondenten die een laag aandeel van hun zaken voor de 
rechter brengen.42 Als referentiegroep is steeds de groep respondenten die een laag aan-

deel zaken voor de rechter brengt genomen.  

                                                           
42

 Grenzen voor de categorieën zijn zo gekozen dat steeds ongeveer een derde van de respondenten in de cate-

gorie valt.  
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Er zijn drie multinomiale logistische regressieanalyses uitgevoerd. De eerste analyse onder-

zoek de invloed die het toepassen van de GBL  en het feit dat een respondent al dan niet 

LSA-advocaat is heeft op de kans dat een respondent tot de categorieën behoort die relatief 

veel zaken voor de rechtbank brengen. Een tabel laat zien dat respondenten die geen LSA 

advocaat zijn een significant lagere kans hebben in de categorie te vallen die 1-4% of meer 
dan 4% van hun zaken voor de rechter brengt. Het toepassen van de GBL heeft voor de ca-

tegorie 1-4% zaken voor de rechter geen significant effect. Voor de categorie meer dan 4% 

heeft toepassen van de GBL alleen bij het ruimere significantieniveau van 10% een negatief 

effect (dus het verkleint de kans in de groep te vallen die veel zaken voor de rechter brengt). 

De Nagelkerke R-kwadraat is 0,497. Dit suggereert een goede ‘fit’ met de data. 

 
De tweede multinomiale logistische regressieanalyses is laat zien dat een hoge score op 

toepassen van de GBL de kans verkleint dat iemand relatief veel letselzaken voor het hof of 

de hoge raad brengt. Voor beide categorieën (0,5 – 2% zaken voor het hof en meer dan 2% 

zaken voor het hof) is het effect significant op het gangbare significantieniveau van 5%. Voor 

beide categorieën gaat er ook een zelfstandig effect uit van het al dan niet zijn van LSA-
advocaat. Voor de categorie 0,5 – 2% zaken voor het hof is dit effect alleen significant bij het 

ruimere significantieniveau van 10%. De Nagelkerke R-kwadraat is 0,520. Dit suggereert een 

goede ‘fit’ met de data. 

 

De derde analyse laat een vergelijkbaar beeld als de tweede zien, maar dan voor het aan-

deel zaken dat men in deelgeschil aan de rechter voorlegt. De effecten voor de groep 1-4% 

zijn alleen significant bij het ruimere significantieniveau van 10%. De Nagelkerke R-kwadraat 

is 0,380.43 Dit is lager dan in de twee vorige analyses, maar suggereert nog steeds een rede-

lijk goede ‘fit’ met de data. 

MULTINOMIALE LOGISTISCHE REGRESSIE: BEÏNVLOEDT HET TOEPASSEN VAN DE GBL HET AANDEEL 

VAN DE ZAKEN DAT UITEINDELIJK VOOR DE RECHTBANK KOMT? 
Onafhankelijke variabelen Coëfficiënten en 

(significantieniveau) 
Referentiegroep:  
0-1% vd zaken voor 
de rechtbank 

Verklaarde vari-
antie (pseudo R

2
) 

Intercept 

Advocaat = nee 

Toepassen GBL 

B = 2,049 (.017)** 

B = -2,845 (.000)*** 

B= -0,422 (.548) 

Groep 1-4% van de 

zaken voor de 

rechtbank 

Nagelkerke R
2 

= 

0.497 

Intercept 

Advocaat = nee 

Toepassen GBL 

B = 2,947 (.002)** 

B = -3,527 (.000)*** 

B= -1,393 (.089)* 

Groep > 4% van de 

zaken voor de 

rechtbank 

 

MULTINOMIALE LOGISTISCHE REGRESSIE: BEÏNVLOEDT HET TOEPASSEN VAN DE GBL HET AANDEEL 

VAN DE ZAKEN DAT UITEINDELIJK VOOR HET GERECHTSHOF OF DE HOGE RAAD KOMT? 
Onafhankelijke variabelen Coëfficiënten en 

(significantieniveau) 
Referentiegroep: 
 0-0,5% vd zaken 
voor het hof/HR 

Verklaarde vari-
antie 
(pseudo R

2
) 

Intercept 

Advocaat = nee 

Toepassen GBL 

B = 3,262 (.002)** 

B = -1,435 (.087)* 

B= -2,440 (.005)** 

Groep 0,5-2% van 

de zaken voor het 

hof/HR 

Nagelkerke R
2 

= 

0.520 

Intercept 

Advocaat = nee 

Toepassen GBL 

B = 3,731 (.001)** 

B = -2,513 (.031)** 

B= -2,748 (.003)** 

Groep > 2% van de 

zaken voor het 

hof/HR 

 

                                                           
43

 De Nagelkerke R-kwadraad is een zgn. pseudo R-kwadraad. Voor logistische regressie bestaan geen maten die 

op dezelfde wijze te interpreteren zijn als de R-kwadraad in een lineaire regressie. Daarom spreekt men van 

pseudo maten. Er is gekozen voor de Nagelkerke R-kwadraad omdat deze maximaal de waarde 1 aanneemt. 
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MULTINOMIALE LOGISTISCHE REGRESSIE: BEÏNVLOEDT HET TOEPASSEN VAN DE GBL HET AANDEEL 

VAN DE ZAKEN DAT UITEINDELIJK ALS DEELGESCHIL AAN DE RECHTER WORDT VOORGELEGD? 
Onafhankelijke variabelen Coëfficiënten en 

(significantieniveau) 
Referentiegroep: 
0-1% vd zaken voor 
de deelgeschil 

Verklaarde vari-
antie 
(pseudo R

2
) 

Intercept 

Advocaat = nee 

Toepassen GBL 

B = 2,351 (.003)** 

B = -1,204 (.059)* 

B= -1,251 (.051)* 

Groep 1-4% van de 

zaken voor deelge-

schil 

Nagelkerke R
2 

= 

0.380 

Intercept 

Advocaat 

Toepassen GBL 

B = 2,628 (.004)** 

B = -2,567 (.006)** 

B= -1,659 (.032)** 

Groep > 4% van de 

zaken voor deelge-

schil 

 

 

Multicollineariteit 
In de regressieanalyses is, naast bestudering van de correlatiematrix (hoge mate van corre-
latie tussen onafhankelijke variabelen kan een aanwijzing zijn voor multicollineariteit), ge-
bruik gemaakt van de diagnostische statistieken die SPSS voor multicollineariteit biedt. In 
het bijzonder is gekeken naar de waarden voor tolerantie en de VIF-waarde. Als vuistregel is 
gehanteerd dat een tolerantie beneden de 0,10 en de VIF-waarde boven de 10 een sterke 
aanwijzing vormt voor het optreden van multicollineariteit. Hiervan was in de regressieana-
lyses geen sprake.    
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Bijlage 7: meting Bemiddelingsloket 

Om de werking van het Bemiddelingsloket te onderzoeken is een meting uitgevoerd onder 
de mensen die gebruik hebben gemaakt van de diensten van het Bemiddelingsloket. Deze 
meting is in juni 2012 met behulp van een internetenquête uitgevoerd.  De enquête is uit-
gevoerd onder de groep die het Bemiddelingsloket heeft benaderd en van wie een e-
mailadres bekend is. Deze groep is in eerste instantie benaderd door DLR met de medede-
ling dat zij een uitnodiging voor deelname aan de enquête kunnen verwachten. Hierbij is de 
mogelijkheid geboden aan te geven dat men niet aan het onderzoek wenst mee te werken 
(opt-out optie). Dit leverde een bestand op van 408 personen die gebruik hebben gemaakt 
van het Bemiddelingsloket en die geen gebruik hebben gemaakt van de opt-out optie. In 
totaal zijn 408 personen per e-mail benaderd voor de internetenquête. Om de respons te 
verhogen is twee maal een rappel verzonden. In totaal hebben 175 mensen de enquête 
geopend en geheel of deels ingevuld. In totaal zijn 27 respondenten zijn uit het uiteindelijke 
bestand verwijderd vanwege een hoge item-nonrespons. Deze respondenten hadden 
slechts 1 of enkele vragen beantwoord. De netto respons komt daarmee uit op 148, een 
responspercentage van 36%. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 
 

RESPONSOVERZICHT METING GEBRUIKERS BEMIDDELINGSLOKET 

Bestand Bruto respons Netto respons Netto respons (%) 

408 175 148 36% 
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Bijlage 8: vragenlijsten 

Vragenlijst meting marktpartijen en LSA-leden, ontwikkeld door Pro Facto/RuG 

Achtergrondinformatie 

1 Voor wat voor soort organisatie bent u werkzaam?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

• Schadeverzekeraar  

• Rechtsbijstandsverzekeraar  

• Schaderegelaar of expertisebureau aangesloten bij NIVRE  

• Schaderegelaar of expertisebureau overig  

• Advocatenkantoor  

• Anders  

2 Werkt u organisatie voor:  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

• slachtoffers  

• verzekeraars  

• beide  

• Anders  

3 Kent u De Letselschaderaad?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

• ja  

• enigszins  

• nee  

• Anders  

4 Kent u de Gedragscode Behandeling Letselschade?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

• ja  

• enigszins  

• nee  

5 Hoeveel letselschadezaken behandelt uw organisatie jaarlijks?  

 
Gemiddeld aantal over de afgelopen drie jaar invullen. Indien dit aantal niet bekend is graag een schatting invul-

len.  

6 Hoeveel letselschadezaken komen jaarlijks in de praktijk van uw organisatie voor de rechter?  

• Rechtbank (exclusief deelgeschillen)  

• Gerechtshof of Hoge Raad (exclusief deelgeschillen)  

• Deelgeschillen  
Gemiddeld aantal voor de afgelopen 3 jaar invullen. Indien dit aantal niet bekend is graag een schatting invullen.  
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7 Is het aandeel letselschadezaken van uw organisatie dat uiteindelijk voor de rechter komt in verge-

lijking met de situatie van een jaar of zes geleden veranderd? 

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 
sterk ge-

daald 

enigszins ge-

daald 

niet veran-

derd 

enigszins geste-

gen 

sterk geste-

gen 

weet niet / geen 

mening 

zaken voor de rechtbank       

zaken voor het gerechtshof en/of de 

Hoge Raad 
      

deelgeschillen       

8 Verwijst uw organisatie in de correspondentie met andere partijen in letselschadezaken naar de 

Gedragscode Behandeling Letselschade?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

• Ja, wij verwijzen standaard naar de Gedragscode Behandeling Letselschade  

• Ja, regelmatig  

• Ja, incidenteel  

• Nee, (vrijwel) nooit  

9 Kunt u voor de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre deze overeenstemmen met de prak-

tijk van schadebehandeling in de organisatie waarvoor u werkzaam bent?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 

Dit is altijd in 

overeenstemming 

met de praktijk in 

onze organisatie 

Dit is meestal in 

overeenstemming 

met de praktijk in 

onze organisatie 

Dit is in soms in 

overeenstemming 

met de praktijk in 

onze organisatie 

Dit is (vrijwel) nooit 

in overeenstemming 

met de praktijk in 

onze organisatie 

Niet van 

toepassing  

Contacten met het slachtoffer 

verlopen positief bij de behandeling 

van letselschade. 

     

In overleg met (weder)partijen 

staat het belang van onze organisa-

tie (als verzekeraar) of client (als 

expertisebureau of schaderegelaar) 

voorop. 

     

Passende oplossingen voor het 

slachtoffer staan voor ons voorop. 
     

Wij ronden een schadebehandeling 

binnen 2 jaar af. 
     

Tijdens het eerste contact maken 

wij bindende afspraken met het 

slachtoffer. 

     

Wij maken gebruik van een (model) 

behandelplan letselschade. 
     

Als wij aansprakelijkheid aanvaar-

den keren we de onbetwiste delen 

van vergoedingen en een voorschot 

zo spoedig mogelijk uit. 

     

Soms is het tijdelijk laten vastlopen 

van overleg met de wederpartij 

onderdeel van de onderhandelings-

strategie. 

     

Wanneer de schadebehandeling in 

een impasse dreigt te raken is een 

gang naar de rechter de meest 

logische stap. 

     

Een discussie over de vergoeding 

van buitengerechtelijke kosten is 

onderdeel van het onderhande-

lingsproces. 
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10 Hoe belangrijk vindt uw organisatie ...  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 
zeer belang-

rijk 
belangrijk 

niet zo be-

langrijk 

helemaal niet 

belangrijk 

Niet van 

toepassing  

...dat contacten met het slachtoffer positief verlopen bij de 

behandeling van letselschade. 
     

... dat in overleg met (weder)partijen het belang van het slacht-

offer voorop staat. 
     

... dat passende oplossingen voor het slachtoffer voorop staan.      

... dat een schadebehandeling binnen 2 jaar is afgerond.      

... dat tijdens het eerste contact geen bindende afspraken met 

het slachtoffer gemaakt worden. 
     

... dat er van een (model) behandelplan letselschade gebruik 

gemaakt wordt. 
     

... dat de onbetwiste delen van vergoedingen en een voorschot 

zo spoedig mogelijk uitgekeerd worden als er aansprakelijkheid 

aanvaard is. 

     

... dat het tijdelijk laten vastlopen van overleg met de weder-

partij geen onderdeel van de onderhandelingsstrategie vormt. 
     

... dat wanneer de schadebehandeling in een impasse dreigt te 

raken de gang naar de rechter niet als de meest logische stap 

gezien wordt. 

     

... dat een discussie over de vergoeding van buitengerechtelijke 

kosten geen onderdeel van het onderhandelingsproces is. 
     

 

11 Uit de Gedragscode Behandeling Letselschade is een aantal richtlijnen voortgekomen die een 

standaardisering van verschillende onderdelen van de schadeafhandeling beogen. Kunt u aangeven in 

hoeverre u deze richtlijnen kent?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 
Ik ken deze 

richtlijn niet 

Ik weet dat de richtlijn bestaat, 

maar ken de inhoud niet of 

nauwelijks 

Ik ben globaal op de hoog-

te van de inhoud van deze 

richtlijn 

Ik ben goed op de hoogte 

van de inhoud van deze 

richtlijn 

De Letselschade Richtlijn 

Ziekenhuis-

/Revalidatiedaggeldvergoedi

ng 

    

De Letselschade Richtlijn 

Zelfwerkzaamheid 
    

Letselschade Richtlijn Huis-

houdelijke Hulp 
    

Letselschade Richtlijn Stu-

dievertraging 
    

Letselschade Richtlijn Kilo-

metervergoeding 
    

Richtlijnen Medisch Traject     

Letselschade Richtlijn Licht 

Letsel incl. Smartengeld 
    

Termijnen expertiserend 

geneeskundig onderzoek 
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12 Uit de Gedragscode Behandeling Letselschade is een aantal richtlijnen voortgekomen die een 

standaardisering van verschillende onderdelen van de schadeafhandeling beogen.  

 

Kunt u aangeven in hoeverre deze richtlijnen in uw organisatie worden toepast?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 

Deze richtlijn wordt 

altijd toegepast in 

onze organisatie 

Deze richtlijn wordt 

meestal toegepast 

in onze organisatie 

Deze richtlijn 

wordt soms toege-

past in onze orga-

nisatie 

Deze richtlijn wordt 

nooit toegepast in 

onze organisatie 

Deze richtlijn is niet van 

toepassing voor de 

zaken in onze organisa-

tie 

De Letselschade 

Richtlijn Ziekenhuis-

/Revalidatiedaggeldv

ergoeding 

     

De Letselschade 

Richtlijn Zelfwerk-

zaamheid 

     

Letselschade Richtlijn 

Huishoudelijke Hulp 
     

Letselschade Richtlijn 

Studievertraging 
     

Letselschade Richtlijn 

Kilometervergoeding 
     

Richtlijnen Medisch 

Traject 
     

Letselschade Richtlijn 

Licht Letsel incl. 

Smartengeld 

     

Termijnen expertise-

rend geneeskundig 

onderzoek 

     

 

13 Kunt u voor de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens 

bent?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 

geheel 

eens 

eens oneens geheel 

oneens 

niet van 

toepas-

sing 

geen 

mening 

Het is een bezwaar dat advocaten de Gedragscode Behandeling 

Letselschade niet hebben ondertekend. 
      

De Letselschaderaad is gezaghebbend.       

De Letselschaderaad staat boven de partijen.       

Het is voor de onafhankelijke positie van De Letselschaderaad 

van belang dat De Letselschaderaad niet voor een belangrijk 

deel gefinancierd wordt door verzekeringsmaatschappijen. 

      

Het is belangrijk dat slachtoffers terecht kunnen bij het Bemid-

delingsloket van De Letselschaderaad. 
      

Onze organisatie werkt in de geest van de Gedragscode Behan-

deling Letselschade. 
      

Het is belangrijk dat De Letselschaderaad en de Gedragscode 

Behandeling Letselschade bekend zijn bij het algemene publiek. 
      

De Gedragscode Behandeling Letselschade komt overeen met 

de visie die onze organisatie heeft op de afhandeling van letsel-

schades. 
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14 Kunt u voor de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens 

bent?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 
geheel 

eens 
eens oneens 

geheel 

oneens 

niet van 

toepas-

sing 

geen 

mening 

Onze organisatie heeft een eigen visie op de afhandeling van 

letselschades. 
      

De Gedragscode Behandeling Letselschade is in de praktijk goed 

toepasbaar. 
      

Onze organisatie werkt conform de Gedragscode Behandeling 

Letselschade. 
      

Het is belangrijk dat de Gedragscode Behandeling Letselschade 

naar de letter wordt nageleefd. 
      

Werken conform de Gedragscode Behandeling Letselschade is 

belangrijk voor onze organisatie. 
      

Werken conform de Gedragscode Behandeling Letselschade is 

in onze organisatie belangrijker dan het maximaliseren van 

winst. 

      

Wanneer er in onze organisatie niet conform de Gedragscode 

Behandeling Letselschade wordt gewerkt is dit schadelijk voor 

onze organisatie. 

      

Wanneer partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van let-

selschades niet conform de Gedragscode Behandeling Letsel-

schade werken is dit schadelijke voor de hele branche. 

      

Toelatingseisen voor het Register Gedragscode Behandeling 

Letselschade moeten strenger worden. 
      

De Letselschaderaad moet partijen, bij herhaalde overtreding 

van de Gedragscode Behandeling Letselschade, uit het register 

kunnen zetten. 

      

Zonder De Letselschaderaad zouden onwenselijke praktijken uit 

het verleden snel terugkeren in de afhandeling van letselscha-

des. 

      

15 Kunt u voor de onderstaande stellingen aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens 

bent?  

Kies het toepasselijk antwoord voor elk onderdeel: 

 

geheel 

eens 

eens oneens geheel 

oneens 

niet van 

toepas-

sing 

geen 

mening 

De praktijk van de afhandeling van letselschades is voor slacht-

offers de afgelopen jaren weinig verbeterd. 
      

Sinds 2008 is het slachtoffer meer centraal komen te staan in 

een letselschadezaak. 
      

De verhouding tussen belangenbehartigers en verzekeraars is 

de afgelopen jaren verbeterd. 
      

Op dossierniveau is er sprake van onderlinge wantrouwen tus-

sen de vertegenwoordiger van de verzekeraar en de belangen-

behartiger. 

      

Het is voor een slachtoffer belangrijk dat er in een letselschade-

zaak aandacht wordt besteed aan psycho-sociale aspecten. 
      

Er zijn de laatste jaren minder langlopende letselschadezaken.       

Er heeft een positieve cultuurverandering plaats gevonden in de       
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wereld van de letselschade. 

Letselschadezaken komen de laatste jaren minder snel voor de 

rechter. 
      

Onze organisatie toont de laatste jaren meer begrip voor het 

standpunt van de andere partij. 
      

De Gedragscode Behandeling Letselschade is onderdeel van het 

werkproces in onze organisatie. 
      

Als medewerkers van onze organisatie de Gedragscode Behan-

deling Letselschade niet toepassen worden zij daar op aange-

sproken. 

      

 

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 

 

 

Vragenlijst Bemiddelingsloket, ontwikkeld door Pro Facto/RuG 
 

U bent uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen, omdat u volgens de gegevens van De Letselscha-

deraad in het verleden contact hebt opgenomen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade-

raad.  

Kunt u zich herinneren waarvoor u contact heeft opgenomen met het Bemiddelingsloket?  

1A. Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

• Ja  

• Ongeveer  

• Nee > einde vragenlijst 

1B Heeft u over een specifieke letselschadezaak contact opgenomen met het Bemiddelingsloket?  

Kies a.u.b. een van de volgende mogelijkheden: 

• Ja  

• Nee > door naar 6 

 

Achtergrond cliënt 

1. Wat was uw positie in de letselschadezaak waarvoor u contact opnam met het Bemiddelingsloket? 

- Zelf slachtoffer > door naar vraag 2 

- Familielid/vriend/kennis van slachtoffer > door naar vraag 3 

- Belangenbehartiger (beroepsmatig) > door naar vraag 3 

- Advocaat > door naar vraag 3 

- Anders, namelijk: …  > door naar vraag 3 

 

2. Heeft u een belangenbehartiger? 

- Familielid/vriend/kennis van slachtoffer 

- Belangenbehartiger (beroepsmatig) 

- Advocaat 

- Anders, namelijk: …  

 

3. Waar is het letsel in uw zaak door veroorzaakt? 

- Verkeersongeval 

- Onrechtmatige daad 

- Medische fout 

- Geweldsmisdrijf 

- Arbeidsongeval 

- Anders, namelijk:  
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4. Wanneer ontstond de letselschadezaak waarvoor u contact met het Bemiddelingsloket heeft op-

genomen? 

…. (maand/jaar) 

 

5. Wanneer heeft u contact met het Bemiddelingsloket opgenomen? 

…. (maand/jaar) 

 

Wijze en frequentie contact 

 

6. Op welke wijze had u contact met het Bemiddelingsloket? (meerdere antwoorden mogelijk) 

- Telefonisch  

- e-mail 

- brief  

- via website  

 

7. Hoe vaak heeft u contact gehad met het Bemiddelingsloket? 

- 1 x 

- Vaker, namelijk … x  

 

8. Op welke wijze bent u in contact gekomen met het Bemiddelingsloket? 

- Ik kende het al 

- Ik heb het gevonden toen ik op internet zocht naar informatie over letselschade 

- Ik ben er op gewezen door mijn advocaat / belangenbehartiger 

- Ik ben er op gewezen door de verzekeraar 

- Ik ben er op gewezen door familie/vriend/kennis 

- Ik heb over gelezen in de media 

- anders, namelijk: .. 

 

Doel 

 

9. Wat was de reden dat u contact heeft opgenomen met het Bemiddelingsloket? 

- Ik had een klacht over/conflict met mijn belangenbehartiger 

- Ik had een klacht over/conflict met de verzekeraar 

- Ik had behoefte aan algemene informatie over de gang van zaken bij letselschade 

- Ik had een specifieke vraag 

- anders, namelijk: .. 

 

10. Wat was het belangrijkste knelpunt in uw letselschadezaak? 

- Financieel  

Bijvoorbeeld: frequentie van bevoorschotting, stagneren van bevoorschotting tijdens discus-

sies over de causaliteit tussen ongeval en schade. 

- Communicatie  tussen slachtoffer en belangenbehartiger/advocaat  

Bijvoorbeeld: het slachtoffer moet overal achteraan zitten, er wordt langs elkaar heen ge-

praat, wachten op elkaar, niet pro-actief. 

- Communicatie  tussen slachtoffer en verzekeraar  

Bijvoorbeeld: het slachtoffer moet overal achteraan zitten, er wordt langs elkaar heen ge-

praat, wachten op elkaar, niet pro-actief. 

- Manier van onderhandelen  

Hard tegen hard, niet gericht op overeenstemming. 

- Inhoudelijke informatievoorziening aan slachtoffer 

Doolhof van informatie waarin slachtoffer verdwaalt 

- Ongelijke positie slachtoffer – verzekeraar  

Verzekeraar is groot en machtig, slachtoffer juist niet. 
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- Anders, namelijk:  

 

 

Acties en tevredenheid 

 

11. Heeft het Bemiddelingsloket u voorlichting gegeven over de algemene gang van zaken bij de af-

handeling van een letselschadezaak?  

- Ja 

- Nee � ga door naar vraag 13 

- Weet niet  � ga door naar vraag 14 

 

12. Zo ja: was u tevreden over deze voorlichting? 

- Ja � ga door naar vraag 14 

- Nee 

- Weet niet/geen mening � ga door naar vraag 14 

 

13. Zo nee, waarom niet? 

 

14. Heeft u advies gekregen van het Bemiddelingsloket over de oplossing van het conflict? 

- Ja  

- Nee � ga door naar vraag 16 

- Weet niet � ga door naar vraag 17 

 

15. Was u tevreden over dit advies? 

- Ja 

- Nee 

- Weet niet/ geen mening 

 

16. Zo nee, waarom niet? 

 

17. Heeft dit advies geleid tot oplossing van het conflict? 

- Ja 

- Deels 

- Nee 

- Weet niet  

 

18. Heeft het Bemiddelingsloket u (uiteindelijk) doorverwezen naar een andere instantie of organisa-

tie? 

- Ja 

- Nee � ga door naar vraag 21 

- Weet niet � ga door naar vraag 21 

 

19. Zo ja, waarheen? 

- Mediator / geschiloplosser 

- expert op gebied van schadeberekening 

- technisch expert 

- case manager of coach 

- medisch expert 

- arbeidsdeskundige 

- arbiter 

- rechter 

- Slachtofferhulp 

- Klachteninstantie  

- anders, namelijk …  
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20. Was u doorverwezen naar de juiste persoon  / instantie? 

- Ja 

- Nee 

- Weet niet / geen mening 

 

Klantgerichtheid medewerksters 

21. Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen over de medewerkster van het 

bemiddelingsloket die uw zaak heeft behandeld?  

- De medewerkster was vriendelijk 

- De medewerkster was behulpzaam 

- De medewerkster bood een luisterend oor 

- De medewerkster had goede tips en adviezen 

- De medewerkster was objectief  

 

Afloop 

22. Is uw letselschadezaak inmiddels helemaal afgerond? 

- Ja� ga door naar vraag 23 

- Nee � ga door naar vraag 24 

 

23. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent over: 

- de schadevergoeding 

- de opstelling van / het contact met uw advocaat 

- de opstelling van / het contact met uw belangenbehartiger 

- de opstelling van / het contact met de verzekeraar 

 

 24. Heeft uw zaak tot een rechtszaak geleid? 

- Ja � ga door naar vraag 25 

- Nee � ga door naar vraag 26 

- Nog niet maar dat kan nog komen � einde vragenlijst 

 

25. Was u tevreden over de uitkomst van de rechtszaak? 

- Ja 

- Deels 

- Nee 

- Er is nog geen uitspraak gedaan 

- Weet niet / geen mening 

 

26. Hoe groot acht u de kans dat uw zaak wel tot een rechtszaak zou hebben geleid als u het Bemid-

delingsloket niet zou hebben ingeschakeld? 

- (heel) groot 

- (heel) Klein 

- Weet niet / geen mening 

 

 

 


