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Procederen op kosten
van de tegenpartij
MENNO HOEXUM

GRONINGEN Binnen de advoca-
tuur, de rechterlijke macht en de
verzekeringsbranche is het be-
kend: procederen over letsel-
schade op kosten van de veroor-
zaker of diens verzekeraar.

Minder bekend is deze nog prille
regelgeving bij de gewone man.
Het was de gewoonte over letsel-
schade lang te praten en te corres-
ponderen om uiteindelijk zonder
tussenkomst van de rechter tot
een minnelijke regeling te ko-
men. Vaak dient het slachtoffer
water bij de wijn te doen om tot
zo’n schikking te komen. Gere-
geld zijn de geschikte bedragen,
gelet op de ernst van het opgelo-
pen letsel, bepaald niet om over
naar huis te schrijven.

Advocate Liesbeth Poortman
kan uren vertellen over wat zich
in de wereld van letselschade alle-
maal afspeelt en welke mogelijk-
heden de vijf jaar geleden vastge-
stelde Wet deelgeschillen slacht-
offers biedt om zich tegen de gro-
te verzekeraars te weren. Zij
opende samen met kantoorge-
noot Arvin Kolder onlangs aan de
Ubbo Emmiussingel in Gronin-
gen een vestiging van Punt Let-
selschade Advocaten.

,,Het was jarenlang de gewoon-
te om over persoonsschade te
praten zonder een juridische pro-
cedure bij een rechter te voeren.
In Nederland was het ook niet de
gewoonte om op het scherp van
de snede te procederen en waren
lage vergoedingen die de verzeke-
raars voorstelden schering en in-
slag’’, verklaart Poortman.
,,Smartengeld, dus de vergoeding
voor leed, bleef te vaak onderbe-
licht, terwijl de samenleving,
maar ook rechtsgeleerden al ja-
ren signalen afgeven dat die be-
dragen omhoog moeten. Gere-
geld werd door een verzekeraar
geroepen dat leed niet met grote
sommen geld kan worden wegge-
nomen.’’

Bureaus die zich bezighielden

met schadebemiddeling missen
de bevoegdheid om te procede-
ren, dat is alleen aan advocaten
voorbehouden. ,,De belangrijkste
reden om nu binnen de advoca-
tuur deze specifieke tak van sport
meer handen en voeten te geven.
De Wet deelgeschillen maakt het
slachtoffers gemakkelijker om in
principe kosteloos in het geweer
te komen. Letselschadebureaus
hebben ons gevonden. Waar Pals
Letselschade, het grootste letsel-
schadebureau van Nederland,
geen schikking weet te bereiken,
worden wij ingeschakeld voor het
voeren van een juridische proce-
dure.’’

Slachtoffers deinsden vaak te-
rug voor de lange en kostbare weg
die tot uitkering van een reëel
schadebedrag moest leiden. ,,Veel
slachtoffers hadden niet de ener-
gie of de financiële mogelijkhe-
den om te gaan procederen. De
langdurige confrontatie met het
leed dat was aangedaan ontmoe-
digde en daarom waren ze vaak
snel blij met een schikking. De
weg naar een advocaat was vaak
tien stappen te ver.’’

Een tweede belangrijke stap die
de politiek moet nemen om
slachtoffers van een verkeerson-
geluk, medische fout, bedrijfson-
geval of geweldsmisdrijf tege-
moet te komen is de Wet affectie-
schade. ,,Deze wet ligt bij de Eer-
ste Kamer en geldt voor de
nabestaanden en ook voor de
naasten in het geval een dierbare
ernstig letsel oploopt. Kortom, de
regelgeving is ingewikkeld ge-
worden en dat vergt specialisti-
sche kennis’’, oordeelt Poortman.

De advocate ziet bij de rechter-
lijke macht en verzekeraars lang-
zaam een mentaliteitsverande-
ring optreden. Zonder in detail te
treden durft zij te stellen dat de
bedragen die worden toegewezen
en uitgekeerd meer in verhou-
ding tot het leed worden ge-
bracht. ,,Wij zien het als onze taak
om als letselschadeadvocaten
daaraan een bijdrage te blijven le-
veren.’’
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