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Jaargang 21                                                   Juni 2021 

Bij letselschade sneller duidelijkheid over vergoeding 

 

Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland hebben 

de handen ineengeslagen om slachtoffers van letselschade sneller duidelijkheid 

te bieden over een mogelijke schadevergoeding. Ze hebben daarvoor een inten-

tieverklaring getekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexe afwikkeling 

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars noemt 

de afwikkeling van letselschades heel complex. 'Daar moet verandering in ko-

men. Met deze verklaring geven wij aan dat we stappen willen zetten naar een 

eenvoudiger schadeafhandeling. En daar hebben we elkaar hard bij nodig.' 
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Te trage uitbetaling 

Slachtoffers van bijvoorbeeld een ongeluk kunnen de veroorzaker aansprakelijk 

stellen en een claim indienen bij diens verzekeraar. Maar de uitbetaling van het 

geld gaat soms zo traag dat het slachtoffer al overleden is voordat het geld is uit-

gekeerd. Het duurt vaak lang om de aansprakelijkheid vast te stellen en vervol-

gens te bepalen waar het slachtoffer recht op heeft. 

Nieuwe aandachtspunten 

Om daar verandering in te brengen, willen de drie organisaties onder andere een 

denktank oprichten en met branchepartijen in gesprek gaan over het invoeren 

van een snellere, eenvoudiger en toegankelijkere schadevaststelling. Ook is af-

gesproken om contact tussen veroorzaker en slachtoffer breder onder de aan-

dacht te brengen. 

Een groot deel van de Tweede Kamer oordeelde vorig jaar dat verzekeraars snel-

ler over de brug moeten komen bij letselschade. Met dit plan wordt onder meer 

invulling gegeven aan een Kamermotie, aldus de drie partijen. 

 

Bron: Radar juni 2021 

 

 

     *********** 

 

 

Letselschade Raad opent Kamer Langlopende Letselschade 

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit een rapport van de Universiteit 

Utrecht en in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming stelt de Letsel-

schade Raad een onafhankelijke kamer Langlopende Letselschadezaken (Kamer 

LLZ) in. Deze Kamer biedt snelle en laagdrempelige geschiloplossing voor 

langlopende letselschadezaken, iets waar het Verbond van Verzekeraars zeer ver-

heugd over is. Het Verbond  ziet het als een belangrijke stap voorwaarts voor let-

selslachtoffers.  

 

Verbond van Verzekeraars is verheugd 

Eerder pleitte het Verbond van Verzekeraars al voor het oprichten van een onaf-

hankelijke kamer om langlopende letselschadezaken versneld af te handelen. 
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'We zijn zeer verheugd over deze eerste stap', vertelt algemeen directeur van het 

Verbond, Richard Weurding. 'Deze commissie van onafhankelijke experts kan 

de knoop doorhakken in langlopende zaken waarin nu nog gediscussieerd wordt 

over de schadeomvang. In het ideale stelsel zouden er nauwelijks langlopende 

letselschades meer zijn, maar om de bestaande hoeveelheid langlopende dossiers 

te reduceren was er een tijdelijke oplossing nodig.  

Deze stelselwijziging moet er uiteindelijk voor zorgen dat langlopende letsel-

schade in de toekomst zo goed mogelijk voorkomen kunnen worden.'  

 

 

 

 

 

 

 

Uitspraak Kamer LLZ is bindend 

De Kamer LLZ roept betrokkenen op om zich samen met de wederpartij te mel-

den voor een versnelde afwikkeling van een langlopende letselschadezaak. Hier-

in is de uitspraak die de Kamer doet bindend voor beide partijen. 

De aansprakelijke verzekeraar en letselschade advocaat of belangenbehartiger 

kunnen zich alleen na wederzijdse instemming melden voor geschilbeslechting 

door de Kamer LLZ.  

Bron: Verzekeraars.nl 
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