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Programma

09.00 – 10.00 | 1  5  6  7  Kalvermelk 1 – Loods 5/6/7 

 Ontvangst en registratie

10.00 – 10.10 | 11  Copraloods

 Opening door de dagvoorzitter
Sophie van Hoytema (TV-)presentatrice, zangeres en theatermaakster

10.10 – 10.30 | 11  Copraloods 

 De spiegel en de glazen bol
ir. Geeke Feiter-van Heuvelen Directeur, Verbond van Verzekeraars

10.30 – 10.55 | 11  Copraloods 

 De spiegel van Disney: 
9 ½ dingen die jij anders zou doen
Je checkt jezelf een paar keer per dag in de spiegel. Een teken  
van ijdelheid…. of van perfectionisme? Wanneer je samen met  
collega’s en ketenpartners klanten steeds beter wil bedienen,  
moet je soms anders kijken, anders denken en anders doen.  
Wat kun je hierbij van Disney leren? 9 ½ dingen die je anders  
zou doen als je door een Disney-bril in de spiegel kijkt! 

drs. Gosse Jitse Korte Bedrijfskundige, adviseur en trainer, Skoledo 



10.55 – 11.25 | 5  6  7  Loods 5/6/7  
Pauze 

11.25 – 11.50 | 11  Copraloods

 De spiegel van de rechter: 
kijken naar de procespraktijk
Wat ziet de rechter waarvan we als letselschadebranche kunnen 
leren? Op het gebied van communicatie in processtukken,  
omgangsnormen en deelgeschillen. Immers, het kost niks meer 
als je oog hebt voor de situatie van de ander. Liggen er kansen  
om procedures te voorkomen? Wat ziet de rechter gebeuren  
in langlopende letselschadezaken? Leidt de toonzetting van  
processtukken tot (voor)oordelen bij de rechter ?  

mr. Diederik Wachter Senior-rechter, Rechtbank Midden-Nederland 

en Oud-voorzitter, Commissie Register Letselschade

11.50 – 12.15 | 11  Copraloods

 De spiegel van de wetenschap: hoezo
alternatieven voor het aansprakelijkheidsrecht?
Het aansprakelijkheidsrecht kent voordelen, maar ook een  
aantal problemen. Moeten wij binnen het huidige systeem  
naar oplossingen zoeken of kunnen wij ook daarbuiten kijken?  
Wat weten wij over de werking van alternatieve vergoedings- 
systemen en hoe deze systemen kunnen voorzien in de behoefte 
van slachtoffers?

prof. mr. dr. Rianka Rijnhout Hoogleraar Instituties, conflictoplossing  

en privaatrecht, Molengraaff Inst. voor Privaatrecht Universiteit Utrecht



Programma

12.15 – 12.45 | 11  Copraloods

 Hoe kijken we naar elkaar?
Kijken we verschillend naar mannen en naar vrouwen? Wat zijn 
dan die verschillen en hoe werkt dat door? Wat betekent dat voor 
vrouwen (en mannen) in hun werk en hun rol in de samenleving? 
In deze inspiratiespeech worden we aan het denken gezet over 
onze rol in dit geheel. 

drs. Vréneli Stadelmaier Directeur, SheConsult 

 
12.45 – 14.00 | 5  6  7  Loods 5/6/7  

Netwerklunch
 
14.00 – 14.45 

Parallelsessies – Ronde 1
Op uw badge staat aangegeven voor welke sessies u hebt  
ingeschreven. Raadpleeg het overzicht van de parallelsessies  
en de plattegrond in dit programmaboekje of in de congresapp 
voor de route naar de verschillende zalen.
 
14.45 – 15.15 | 5  6  7  Loods 5/6/7 

Pauze en wisseling parallelsessies
 
15.15 – 16.00 

Parallelsessies – Ronde 2



16.00 – 16.15 | 11  Copraloods 

Terug naar de plenaire zaal
 
16.15 – 16.55 | 11  Copraloods

 Slotspeech “Briljante mislukkingen”
“Van fouten maken kun je leren.” Een uitspraak waar je het moeilijk 
mee oneens kunt zijn en toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig. 
Meer dan ooit richten we ons op succes en wissen we alle sporen 
van onze fouten en mislukkingen zo snel mogelijk uit. Dat is niet 
alleen jammer, maar zelfs gevaarlijk. Juist in onze complexe en 
dynamische samenleving moeten we open zijn over gemaakte 
fouten en ze grondig analyseren om herhaling te voorkomen. 
Onze angst voor mislukking werkt bovendien belemmerend voor 
creatieve ideeën en innovatie. Paul Iske laat zien hoe je vermijd-
bare mislukkingspatronen herkent en hoe je dankzij (briljante) 
mislukkingen je kennis continu vergroot, beter om leert gaan met 
onzekerheden, tot belangrijke vernieuwingen in staat bent en de 
toekomst krachtig tegemoet gaat.

prof. dr. Paul Iske Hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing, School of

Business & Economics, Universiteit Maastricht en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante

Mislukkingen, dat als doel heeft begrip te kweken voor de complexiteit van innoveren en ondernemen.

 
16.55 – 17.00 | 11  Copraloods

 Afsluiting door de dagvoorzitter
 
17.00 – 18.30 | 5  6  7  Loods 5/6/7  

Netwerkborrel



Parallelsessies

1. Jongeren met letsel en het voorkomen  
 van studievertraging | 12  Smederij

 Geert Schimmel MSc Psycholoog/letsel-onderwijsdeskundige, LetsCo

2. Zelfstandigenschades: best practice  
 vanuit en in de praktijk | 11  Copraloods

 Henk Knijpstra MMI Expert staf Personenschade, Change agent, Achmea

 Dick Post Rechtshulp zwaar letsel/rekenkundige, Univé Rechtshulp  

 Pedro van Helden Directeur, Athenos Adviesgroep  

3. De maatschappelijke (on)aanvaardbaar- 
 heid van het vergoeden van zwart werk  
 | 13  Stoomerij
 mr. Lisette de Haan Advocaat/Partner, V&A advocaten

 mr. Veneta Oskam  Directeur, Athenos Adviesgroep

4. Fasterclass ‘Complex Problem Solving’
  | 10  Silo36

 Frank van Noort Trainer, spreker over Design Thinking en Marketing,  

 OpenUp Academy

 Bart Hoenen Ondernemer, Area071 



5. “Delta-V (g)een panacee?”  
 Over de zin en onzin van onderzoek  
 naar de geweldsinwerking bij  
 niet-objectiveerbare klachten  
 | 2a  Kalvermelk

 mr. Henk van Katwijk Advocaat, OAK advocaten

6. “Zet de klant op twee”:  
 omgaan met verandering, veerkracht  
 en (werk)geluk | 12d  Smederij

 Niek van den Adel Spreker, inspirator en schrijver

7. Geweldloze communicatie | 2b  Kalvermelk

 mr. Judith Bos Mediator/jurist, Accent Mediation Groningen

8. ‘Procederen of schikken?’ Van onbewuste  
 naar bewuste keuzes! | 2c  Kalvermelk

 mr. Chris van Dijk Advocaat/Partner, Kennedy van der Laan
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Geeke Feiter
Directeur Schade 

Verbond van Verzekeraars

De spiegel                       en de glazen bol

#beterletselproces



Repatriëring

Watersnood Limburg

Gaswinning Groningen



Herkenning en erkenning

Spoedige afwikkeling

Rosa Jansen

Slachtofferhulp Nederland

Keuzemogelijkheid

Behoeften slachtoffers (de praktijk)

Overzicht en regie



Financiële en relationele compensatie nodig voor herstel

• Begrip

• Erkenning

• Excuses

• Preventie

Respectvolle behandeling

Individuele omstandigheden
Herstel waardigheid en vertrouwen

• Voorspelbaarheid

• Nakomen afspraken

• Tussentijds contact

• Spoedige afwikkeling

• Overzicht en regie

Schadevergoeding

Relationele compensatieFinanciële compensatie

>
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De spiegel van WA-verzekeraars

Focus op financiële compensatie

Geen rol voor verzekerde bij herstel slachtoffer

Schaarste op arbeidsmarkt raakt ook letsel teams

Inzet van experts bij zwaar letsel in ‘gematigd toernooimodel’

Schadebehandelaar onderhandelaar namens verzekeraar i.p.v. ontzorger



Bron: Universiteit Utrecht

“Hij staat ermee op en 
gaat ermee naar bed…”

“Wat wij ook heel moeilijk 
vinden is dat hij zich 
steeds moet
verantwoorden.

Al vanaf dag 1 moet jij je 
verantwoorden over wat 
je doet, terwijl jij het 
slachtoffer bent.”



“In 2025 zie ik een wereld waarin mensen met letselschade krijgen wat ze 

nodig hebben om hun leven weer op te pakken. Door een duidelijk, snel, 

rechtvaardig en gelijkwaardig proces in samenspraak met
de verzekeraar en hun eventuele belangenbehartiger.”

De glazen bol 



Van buiten naar binnen 

Nederland | 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

hanteert vaste bedragen

Doel |
Schadevergoeding zonder langdurig juridisch getouwtrek, om het leven weer op te pakken

Frankrijk |

Vaste factoren voor

berekening schadeposten

België | 

Verbinding medisch en

schadevergoedingstraject.

% blijvende invaliditeit criterium



Herstelbemiddeling

Platform voor betrokkenen

bij verkeersongevallen

contacthelpt.nl 

Om professionals te helpen bij het

verwijzen naar Contact Helpt

platformpersonenschade.verzekeraars.nl

Contact Helpt Toolkit Contact Helpt



Eenduidige en transparante berekening die zorgt dat maatwerk wordt geleverd

én rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van het slachtoffer. 

Terwijl tegelijkertijd gelijkwaardige gevallen gelijkwaardig worden behandeld. 

Smartengeldcalculator licht letsel

Toetsen in de praktijk

• Paar duizend dossiers

• In verschillende fases

• Na iedere fase statistische 

toets (onafhankelijk bureau)

• Validatie 85% 

Basismodel

• Smartengeldgids

• Richtlijnen licht letsel DLR 

• Literatuur

• Praktijkkennis



Anders doen!

Stappen zetten met Toolkit Contact Helpt en Smartengeldcalculator

Erkenning en begrip

vanuit wetenschap:

“Ik heb gekregen

waar ik recht op heb.”

Onze focus verleggen

Meer regie bij slachtoffer

Inzetten op herstelbemiddeling

Vereenvoudigde schadeberekening



anders kijken

anders denken

anders doen!

#beterletselproces



Spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand…

Spiegelen aan DISNEY: anders kijken, anders 
denken, anders doen!

Door: Gosse Korte 









Disney
1. Iedereen
2. Ervaring! 
3. Plezier/ fun
4. Met 

zekerheden 
& ontzorgd

5. (Ont)Span-
ning

6. 8-baan

Letselschade
1. Iedereen
2. Ervaring! 
3. Zekerheid & 

ontzorgen
4. Op plezierige 

wijze
5. (Ont)Span-

ning
6. 8-baan

Als Disney de baas was van …..
……………………
9 ½ dingen die je anders zou doen?



1. 
Klanttevre-
denheid = 
klatergoud





2. Meten 
om verbe-
teren (niet 
om indruk 
te maken)

1. 
Klanttevre-
denheid = 
klatergoud





3. 
Perceptie 

van de 
klant

2. Meten 
om verbe-
teren (niet 
om indruk 
te maken)

1. 
Klanttevre-
denheid = 
klatergoud



De perceptie van de klant (tijdens)

Vecht voor het hart van de klant
Feitelijke prestatie versus persoonlijke 
behandeling
1. Werkte personeel als team samen?
2. Aandacht voor uw persoonlijke specifieke 

behoefte
3. Hoe goed het team u op de hoogte hield 

van……
4. Medewerker was zorgzaam en vol 

medeleven
5. Moeite die medewerker nam om u te 

betrekken bij …..



4. Creëer 
klimaat 

onttevre-
denheid

3. Perceptie 
van de 
klant

2. Meten 
om verbe-
teren (niet 
om indruk 
te maken)

1. 
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klatergoud





5. Missie 
en 

waarden

4. Creëer 
klimaat 

onttevre-
denheid

3. Perceptie 
van de 
klant

2. Meten 
om verbe-
teren (niet 
om indruk 
te maken)

1. 
Klanttevre-
denheid = 
klatergoud



1. Veiligheid

2. Hoffelijkheid

3. Show

4. Efficiency



6. Decen-
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V’s en B’s
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De spiegel van de (een) rechter

30 september 2022

Spiegel van de rechter30 september 2022



Kenmerken letselschadezaak

Agenda

30 september 2022 De spiegel van de rechter

2

Wat moet u niet doen

Wat kunt u wel doen

Uitstapje 1

Uitstapje 2



Het gaat beter dan 30 jaar geleden

30 september 2022 De spiegel van de rechter

3

Maar u bent er nog 

niet!



Rechters hebben te maken met verschillende 

procedures

30 september 2022 De spiegel van de rechter

4

Letselschadezaken

Specifieke kenmerken:

- Uitgekristalliseerde standpunten;

- Standpunten haaks op elkaar;

- Onderhandelingsmoeheid;

- Relatief lang tijdsverloop.

Verschil tussen bijvoorbeeld:

- een echtscheiding;

- arbeidsconflict;

- onderbewindstelling; en 

- letselschadezaak.

Andere belangen, andere emoties



Wat moet u niet doen (1/2)

30 september 2022 De spiegel van de rechter

5

Waar houd ik niet 

van…?

De man/vrouw in plaats van de bal

"Het is wel duidelijk dat de medisch 
adviseur van [slachtoffer] niet adviseert 
vanuit zijn professie als arts maar vanuit de 
behoefte [slachtoffer] een - betaalde -
dienst te bewijzen."



Wat moet u niet doen (2/2)

30 september 2022 De spiegel van de rechter

6

➢Te lange processtukken

➢Zettenherhaling of stellingen die bij 

voorbaat niet haalbaar zijn

➢Overvragen- of onderbieden



Wat u wel kunt doen

30 september 2022 De spiegel van de rechter

7

➢Naleven procesregels (procesreglementen). 

Stukken niet op het laatste moment indienen;

➢Beleefd en respectvol optreden

➢Civiel recht is bewijsrecht; rekenschap geven 

van bewijspositie. Duidelijk maken hoe u 

denkt betwiste stellingen te gaan bewijzen.



11 februari 2021

Spiegel van de rechter

8

Uitstapje 1

Het deelgeschil op gezamenlijk initiatief of op initiatief 

van de verzekeraar.



11 februari 2021 Spiegel van de rechter

9

Uitstapje 2

Rekenrente, (hyper)inflatie en lumpsum-afwikkeling.

Tijd om de bakens te verzetten ??



Dank voor uw aandacht

De spiegel van de rechter30 september 2022



Rianka Rijnhout

Hoogleraar Instituties, conflictoplossing en privaatrecht

De spiegel van de wetenschap: hoezo alternatieven voor het 

aansprakelijkheidsrecht?



1. Bekende kenmerken
van complexe zaken

2. Wat in de toekomst
afwikkeling complexer
gaat maken

3. Welke alternatieven er 
zijn en waarom die 
betekenisvol(ler) zijn (of 
niet)



DD maand JJJJ

1 Bekende kenmerken van langlopende
(complexe) zaken



De opdracht
Wat zijn belangrijke kenmerken van langlopende 
letselschadedossiers en welke verbanden zijn te vinden 
tussen die kenmerken?
• Lopende dossiers ouder dan 2 jaar;
• WAM, AVP, AVB;
• Aansprakelijkheid is (gedeeltelijk) erkend/dekking 

staat vast;
• Geen overlijdensschade;
• Geen uitsluitend regreszaken;
• Geen uitsluitende voorbehoudzaken.



15 oktober 2020

De materieelrechtelijke beoordeling van een 
letselschadevordering en tijdsverloop

1. Afwachten medische eindtoestand
2. Discussie over causaal verband (24%)
3. Discussie over hoogte vergoeding 

(24%), met name VAV 
(bestaanszekerheid! 4.31)

4. Medische informatie
5. Re-integratie
6. Belastende bewijspositie voor 

gedupeerden

RIANKA RIJNHOUT



De processuele afwikkeling van een 
letselschadevordering

1. Veel partijen betrokken bij afwikkeling.

2. Tweejaarsevaluatie: wel vier-ogen-principe, 
maar het verkregen beeld wordt vaak niet 
afgestemd met de wederpartij (85%).

3. In merendeel van de zaken hebben partijen 
eigen medisch adviseurs.

4. Medische expertise: arts, vraagstelling, 
wachttijd bepaalde disciplines, bespreken 
rapport medisch adviseur.

5. Weinig gerechtelijke procedures, weinig 
mediation.

Gedupeerden: medische kwesties/discussies, 
minder lijntjes.



Het handelen van partijen

42 respondenten geven aan dat ze het idee 
hebben onvoldoende op de hoogte te zijn van 
de stand van zaken in hun dossier (ong. 26% 
van de totale respons, n=163), met name: 

de stand van zaken over de procedure of over 
de voortgang van hun dossier (n=14) 
de uitleg van juridische zaken aan een leek 
(n=5) 
de inhoud van de communicatie tussen 
professionals (n=5)

RIANKA RIJNHOUT



Ervaren procedurele
rechtvaardigheid

Acceptatie bod: 

1. Financiële bestaanszekerheid (4.31) 

2. Vlotter/soepeler afwikkelen (4.11) 

3. Meer invloed op proces (3.89)

Op korte termijn afwikkelen

1. Weet ik niet (n=37)

2. Betere communicatie/overleg (n=20) & vlak 

daarna: verzekeraar nemen 

verantwoordelijkheid, sneller reageren 

(n=15), serieus nemen klachten en begrip 

tonen (n=15).

Gedupeerden: (respectvolle) houding

8 oktober 2020



Overkoepelende reflecties

1. Ingewikkeld beeld van kenmerken en potentiële 
redenen voor tijdsverloop.

• Vaak meerdere redenen dat een dossier 
openstaat.

• Onvermijdelijke discussies, maar wel ervaren 
als belastend door gedupeerden.

2. Veel partijen betrokken en moeten op elkaar 
wachten.

3. De kwaliteit van de schaderegeling in de brede zin 
van het  woord.



Hoe veerkrachtig is het 
aansprakelijkheidsrecht om te reageren op 

deze kenmerken?

- Geldend aansprakelijkheidsrecht?
- Juridisch-theoretische onderbouwing van compensatie?



Wat in de toekomst de 
afwikkeling van 

individuele
letseldossiers gaat

compliceren



1. Risk society

2.Digitalisering van de 
samenleving

3. Veranderingen in de 
leefomgeving (socio-
environmental conflicts)



Gepleit wordt voor systeemoplossingen



Compensatiesystemen

Aansprakelijkheidsrecht, eventueel incl. 
(verplichte) aansprakelijkheidsverzekering 
met directe actie of eigen recht

Private (verplichte) directe verzekering

Private/publieke (verplichte) directe 
verzekering

Publiek fonds of no-faultsysteem, 
eventueel ge(co)financierd door private 
partijen

(Sociale zekerheid)



DD maand JJJJ

Directe verzekering
- verkeersongevallen
- privéongevallen
- sportongevallen
- arbeidsongevallen en beroepsziekten
- misdrijfschade
- natuurrampen (zaakschade)

Fonds / no-fault
- medische ongevallen
- beroepsziekten
- verkeersongevallen (AI)
- vaccinatieschade / bloedproducten



Alternatieve compensatiesystemen onderzocht
vanuit slachtofferperspectief

Directe verzekering

- Slachtoffers van misdrijven: zorg- en inboedelverzekering (Van Dongen, 

Hebly en Lindenbergh 2013)

Fondsconstructies / no-faultsystemen

- Birth related neurological compensation plan van Florida en Virginia 

(Sloan e.a. 1997 )

- Amerikaans Victim 9/11 fonds (Bornstein & Posner 2007; Hadfield 2008)

- Het Nederlandse Schadefonds Geweldmisdrijven (Mulder 2013)

- No-faultsysteem verkeersongevallen Victoria (Aus) (Thompson e.a. 2015)

- No-faultsysteem verkeersongevallen Victoria (Aus) (Elbers e.a. 2016)



Positieve ervaringen met eigen, 
direct verzekering

Van Dongen, Hebly en Lindenbergh 
2013, in de context van 
schadeverhaal door slachtoffers van 
misdrijven

- Daadwerkelijke betaling werd
hoog gewaardeerd
- Vlotte afwikkeling werd hoog
gewaardeerd



Verschillen in ervaren rechtvaardigheid van fault 
en no-fault systemin voor verkeersongevallen

Elbers e.a. 2016

New South Wales (fault) & Victoria (no-fault)

- Het algehele vorderingsproces wordt eerlijker ervaren

onder het no-faultsysteem

- De lengte van de afwikeling wordt als acceptabeler

ervaren onder een no-faultsysteem (periodiek vs. 

lumpsum)

- De uitkomst wordt als rechtvaardiger ervaren onder een

no-faultsysteem



Exclusiviteit of niet?

Hadfield 2008

Significante meerderheid vond het ongepast dat 
afstand gedaan moest worden van vorderingsrecht.

Een meerderheid zou (ook) gebruik hebben 
gemaakt van de mogelijkheid van declaratoir 
vonnis, als die mogelijkheid zou hebben bestaan 
(uitleg, correctie en retributie).

‘Beroep op fonds vooral een negatieve keuze’:

- financiële nood en leeftijd/tijdsverloop civiel 
proces.
- procederen niet effectief.
- niet-financiële motieven waren dominant: 
afsluiting, emotionele stress van procederen, niet 
correct om te procederen, onwetendheid over 
aansprakelijkheidsrecht, geen advocaat, 
aansprakelijkheid voorziet niet in persoonlijke 
behoefte.



DD maand JJJJ

No-faultsysteem verkeersongevallen 
Victoria (Aus)

Thompson e.a. 2015:

Personen die een ander 
verantwoordelijk hielden voor het 
auto-ongeval, waren significant 
minder tevreden met het 
vergoedingssysteem dan personen 
die een ander gedeeltelijk of niet 
verantwoordelijk hielden.



Andere route, andere dominante behoeften?

Sloan e.a. 1997 (significante verschillen)

Groep die uitsluitend beroep heeft gedaan op 
no-faultsysteem, is met name geïnteresseerd 
in compensatie van medische kosten en 
verlies van familie-inkomen (92%).

Groep die uitsluitend beroep heeft gedaan op 
aansprakelijkheidsrecht, wilden met name de 
verantwoordelijke partij laten betalen voor de 
kosten (retributie) en uitleg van wat er was 
gebeurd.



De relevantie van de rechtvaardiging voor de 
ervaren uitkomstrechtvaardigheid

9/11 fonds is vanuit dit perspectief bekritiseerd.

Uitgangspunt: equity, equality of need?

Bornstein en Poser 2007

- 63,5% verwachtte dat een eerlijke vergoeding zou worden

ontvangen (voorafgaand aan indienen verzoek)

- 31,9% vond de fondsuitkering eerlijk

- 15,6% vond de uitkering eerlijk in vergelijking met uitkeringen

aan anderen

- 64,3% was het eens met de stelling dat het fonds 

verschillende betekenissen toekende aan de levens van 

mensen.



Hoe belangrijk is de omvang van de vergoeding?

Alternatief compensatiesysteem: onduidelijk 
(SGm!)
Mulder 2013: geen verband gevonden tussen 
hoogte bedrag en mate van tevredenheid.
Slachtoffermonitor 2017: 36% ontevreden over 
hoogte tegemoetkoming.

9/11 fonds
Bornstein & Poser 2007: hoe meer compensatie 
ontvangen, hoe tevredener met de procedurele 
en distributieve factoren van het fonds.

Aansprakelijkheidsrecht: financiële 
bestaanszekerheid (Huver e.a. 2007, Rijnhout 
e.a. 2020).



Het belang van procedurele rechtvaardigheid

Voice

Mulder 2013: 

• Des te vaker contact met het fonds, des te tevredener over de procedure. 

• Respondenten die zelf het schadeformulier hebben ingevuld, zijn tevredener

over de procedure dan degenen die dat niet hebben gedaan.

Neutraliteit

Borstein & Poser 2007:

• 43,3% vonden de persoon die de vergoeding heeft vastgesteld onpartijdig.

• 62% verwachtte dat de procedure eerlijk zou zijn, uiteindelijk vond 23,2% de 

procedure voor de schadevaststelling eerlijk.

• 59.1% snapte hoe de schadevergoeding tot stand is gekomen. ‘dissatisfied and 

with an incomplete understanding of how their compensation has been determined.’ 





Afronding

Geef alternatieven een kans & 

werk ondertussen samen aan de 

verbetering van beide routes, 

want mijn verwachting is dat 

behoefte blijft aan vergoeding, 

uitleg, informatie, correctie én 

duidelijkheid…
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Complex versus Gecompliceerd
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Het is een 
speer

Een 
ventilator

Een slang

‘t Is een 
boom

Het is een 
muur

Een touw

Verschillende Perspectieven
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Terminal
Seriousness

Creativiteitsindex

Leeftijd

C
re
a
tiv
ite
its
in
d
e
x

2 6 11

98 65 113

32 41 83

5 8 44

Pensioen

0

100%
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MAY YOUR LIFE 
BE AS AWESOME AS
YOU PRETEND IT IS

ON FACEBOOK

“
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Een projectplan is een

verzameling leugens

die ervoor zorgt dat 

anderen besluiten wat

wij willen dat zij besluiten! 

Uno Moralez

Credits

“Before I make my decision, I’d like to 
see those meaningless statistics again"

Projectplannen
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MILE
LAST

T H E

Innoveren = Vooruitzien: 
Implementatie = Waardecreatie

van Proof of Concept naar Proof of Business
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Een bekende formule

NT + OO = DOO
Nieuwe Technologie
Oude Organisatie
------------------------------ +
Dure Oude Organisatie
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GeorganiseerdeDomheid
Is een situatie waarin het mogelijk is dat:

we niet krijgen wat 

iedereen wel wil 

we wel krijgen

wat niemand wil
of

StGD: Strijd tegen de
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L > V

Snel leren
Snelheid van Leren overtreft Snelheid van Verandering

Trial and error is soms de enige manier 
om vooruit te komen. Reflectie is een 
belangrijk mechanisme om te leren. 
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FAIL = First Attempt In Learning
“Sometimes you earn, sometimes you learn”
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Van Faalkosten

naar

Faalopbrengsten
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Briljante Mislukkingen

Definitie
Een Briljante Mislukking 

is een goed voorbereide 
poging om waarde te 

creëren, maar met een 
andere uitkomst dan 

gepland en een leereffect 

BF = V x I x R x A x L

V = Visie
I   = Inspiratie
R = Risicomanagement
A = Aanpak
L  = Leren
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The Value of Failure 

Universal Human Right to Fail (Briliantly)
 X

Perfomance Pressure
(Accountability for results)

Ps
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ho
lo

gi
ca

l S
af
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y

High

Low

Low High

Comfort

Apathy

Z O N E

Z O N E

Learning
Z O N E

Z O N E

Anxiety
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Mijn werkomgeving laat zich het best vergelijken met een:
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Universeel Mensenrecht
… om te proberen, 

(briljant) te mislukken 
en daarvan te leren
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E H B M
EERSTE HULP BIJ MISLUKKINGEN
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The Value of Failure 

Universal Human Right to Fail (Briliantly)
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ZIE WAARDE IN 
GEMIST SUCCESFALEN

It is the right time to quit!

Now

PAUL! I found your law! My solution has 
become a new problem!!!! 🤬🤯

12s

1h

Hey, we have great opportunity for you. 
Drop what your doing and join our team! 

1h

Dude ! I found a solution to your 
solution🤪 Check this MEME WHAHAHA

1h

Delete all

Een succes is een gemiste mislukking
Paul Iske | Chief Failure Officer
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Briljant Mislukken is

een OPTIE
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Briljant Mislukken is

een NOODZAAK



Jongeren met letsel en het 
voorkomen van studievertraging

Geert Schimmel – LetsCo - verder na letsel



Parralelsessie in vogelvlucht

• Achtergrond & Lost in Translation

• Samen in de Spiegel kijken; anders kijken, anders denken, anders doen. Willen we dat?

• Jongeren, onderwijs & letsel → de complexiteit en de uitdagingen

• Wat kan u veranderen?

• Jongeren, onderwijs & letsel → wat gebeurt er nu?

• Hoe kan je de benodigde ondersteuning realiseren?



Achtergrond & Lost in Translation



Normbedragen 2022:

basisschool € 6.600
vmbo, lbo € 15.200
havo, mbo, vwo  € 18.500
hbo, wo € 22.475

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op 
de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke 
studievertraging een derde aansprakelijk is te houden. 



Samen in de Spiegel kijken; anders kijken, anders denken, anders doen

• Willen we dat? Willen jullie dat? Kunnen we dat?

• En willen we dat ook als we hiervoor moeten 
veranderen / ons moeten aanpassen?



Kwetsbaarheid jongeren

Bron: Letsel Informatie Systeem 2021, VeiligheidNL; Bevolkingsstatistiek 2021, Centraal Bureau voor de Statistiek



Jongeren, onderwijs & letsel → Impact

• Een breuklijn in een essentiële levensfase

• Sociaal-emotioneel  (bij vrienden uit de klas)

• Boosheid en onbegrip

• Van thuis zitten word je ziek

• Vertraging leidt tot uitval  (met name MBO)



Jongeren, onderwijs & letsel → de complexiteit

• Verschil tussen werkgevers & onderwijsinstellingen

• Ontbreken van kennis (of capaciteit) op individuele scholen

• Overlegcultuur, bureaucratie en afschuiven verantwoordelijkheden

• Onvoldoende voorlichting waardoor onbekendheid mogelijkheden

• Eigen verantwoordelijkheid (puberbrein, gemotiveerd)



Jongeren, onderwijs & letsel → wat gebeurt er nu?

Wettelijke regelingen rondom ondersteuning onderwijs 

PO/VO/MBO
Wet passend onderwijs - 9 oktober 2012 aangenomen

→Zorgplicht

HBO/WO

Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 



Wet passend onderwijs

1.  alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen

2.  een kind naar een gewone school gaat als dat kan

3.  een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is

4. scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat

5. de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de 
beperkingen

6. kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten



Zorgplicht scholen

Zorgplicht 

Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo 
passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden.

Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen 
voor een ander, wél passend aanbod binnen hun 
samenwerkingsverband. 

= inspanningsverplichting?



Wet passend onderwijs

‘’De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van

leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen

gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed

vast te stellen.’’



Jongeren, onderwijs & letsel → wat kan u veranderen?

• Realisatie dat jongeren (ook met letsel) een specifieke aanpak vragen

• Communiceer met en niet over hen (cliché) + op een passende manier

• Ruimte en vertrouwen richting professionals

• Focus op ondersteunen van jongere, voorkomen van vertraging
= w.m.b. discussies achteraf voeren ;)



Hoe kan je de benodigde ondersteuning realiseren?

• Onderwijsinstellingen hun zorgplicht serieus laten nemen!

• Aanspraak maken op ‘corona-gelden’: Nationaal Programma Onderwijs

• Cliënten / jongeren wijzen op hun rechten, mogelijkheden en 
aanspreekpunten



Discussie / vragen



‘Spiegeltje, spiegeltje, 
aan de wand…’

Aanpak Zelfstandigenschades

Dick Post, Univé Rechtshulp
Henk Knijpstra, Achmea Personenschade
Pedro van Helden, Athenos Adviesgroep

PPS-Congres 30 september 2022



Introductie

• Waar geloven wij in?

• Hoe is het ontstaan?

• Quiz

PPS-Congres 30 september 2022



Het verhaal van Mieke en Jan

PPS-Congres 30 september 2022



Het belang van vroegtijdige interventie

• Tijd

• Onzekerheid

• Duidelijkheid

• Onjuiste acties

• Schadebeperkend

Het samen oplossen van problemen

PPS-Congres 30 september 2022



Het behandelplan

• Intake

• Juiste instrument

• Huisbezoek

• Verwachtingen

• Afspraken

• Informatie opvraag

• Voorschotten

• Betrekken

PPS-Congres 30 september 2022



Hoe maak jij het verschil?

• Goede intake

• Goed voorschot

• Goede begeleiding

De juiste feiten snel op tafel!

PPS-Congres 30 september 2022



PPS-Congres 30 september 2022



Hoe nu verder?

• Uniformering

• Richtlijn DLR

• Aanvullingen?

Wie wil helpen dit verhaal 

verder te brengen?

- 8 november 2022 - 14.00 uur Utrecht

www.athenos.nl/aanpakzelfstandigenschades

‘’Succes komt wanneer 
mensen samenwerken, falen 

treedt vaak op alleen.’’
- Deepak Chopra

PPS-Congres 30 september 2022



20e PPS Congres

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand … 
hoe is de andere visie op compensatie van 

gemist zwart werken geland?

Lisette de Haan en Veneta Oskam



Onderwerp

Hoe logisch is het dat gemist zwart werk door 
aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd

binnen het aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht?

Het gaat ons vandaag om de principiële vraag: wel/niet.



Casus

Stucadoor in loondienst klust ’s avonds en in het 
weekend zwart bij, wordt lelijk gebeten door een hond
en kan daarna niet meer werken. Aansprakelijkheid van 

de bezitter van de hond staat vast. De 
aansprakelijkheidsverzekeraar vergoedt het VAV ter 
zake van gemist loon, maar weigert het VAV ter zake

van gemist zwart werk te compenseren.  



Peiling

Hoe denkt u hierover? 

Groen = ik vind dat de verzekeraar het gemist zwart
werk wel moet vergoeden.

Rood = ik vind dat de verzekeraar het gemist zwart werk
niet moet vergoeden.



Programma

Het juridisch kader

De diverse visies

Discussie

Peiling 2



Het juridisch kader

Art. 6:95 lid 1 BW: wettelijke aansprakelijkheid verplicht tot 
compensatie van (o.a.) vermogensschade. 

VAV vergoeden = compensatie van het als gevolg van de 
aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis niet meer kunnen

benutten van verdiencapaciteit.

Uitgangspunt: volledige compensatie VAV a.d.h.v. 
vergelijking hypothese versus werkelijkheid (zonder/met 

aansprakelijkheidsscheppende gebeurtenis).



Het juridisch kader

HR 24 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453, rov. 
3.3: leidraad voor rechter die overgaat tot begroting

vergoeding gemist zwart werk.

Vraag: wat zegt dit over de visie van de HR in 2000 op 
vergoeding van zwart werk binnen het 

aansprakelijkheidsrecht?



Het juridisch kader

Zwart werken = betaald werk verrichten zonder de 
verplichte premies en belastingen af te dragen.

Art. 69 AWR: opzettelijk verplichte belasting niet afdragen is 
strafbaar.

Niet alles is zwart werk. Zie bijv. Regeling dienstverlening
aan huis (bij huishoudelijk werk minder dan 4 dagen per 

week draagt de opdrachtgever geen loonbelasting en 
premies af). 



Diverse visies: uitgesproken
rechtspraak

rechtbank Noord-Holland 16 januari 2020, 
ECLI:NL:RBNHO:2020:284 (niet)

rechtbank Gelderland 16 December 2020, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:6628 (wel)

rechtbank Rotterdam 13 januari 2021, RAV 2021/30 (niet)

rechtbank Rotterdam 29 januari 2021, 
www.letselschademagazine.nl/2021/RBROT-290121 (wel)



Diverse visies: uitgesproken
literatuur

Vergoeding van gemist zwart werk moet wél plaatsvinden: 
strookt met uitgangspunt van volledige vergoeding binnen het 
aansprakelijkheidsrecht; past binnen het systeem en er staat

geen rechtsregel aan in de weg.

Vergoeding van gemist zwart werk moet in beginsel níet
plaatsvinden: uitgangspunt van volledige vergoeding binnen het 
aansprakelijkheidsrecht kent uitzonderingen: art. 3:40 BW en/of 
rechtsregel dat schade aan niet-rechtmatige belangen niet voor

vergoeding in aanmerking komt.



Diverse visies: uitgesproken
literatuur

Onze publicatie in het PIV Bulletin maart 2020

Wij zien compenseren als rechtshandeling.

Art. 3:40 BW bepaalt: “Een rechtshandeling die door 
inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de 

openbare orde, is nietig.”

Zwart werken is maatschappelijk niet aanvaardbaar, dus
in strijd met de goede zeden, zodat compensatie niet

aan de orde kan zijn, want nietig. 



Diverse visies: uitgesproken
literatuur

De heer mr. R. van Dort in AV&S 2020/23

Compensatie van gemist zwart werk conform het HR arrest 
uit 2020 ≠ het vergoeden van niet-rechtmatige belangen.

Voldoen aan wettelijke plicht kan niet in strijd met de goede
zeden zijn

Zwart werken gaat de verzekeraar niet aan c.q. is niet
onrechtmatig jegens hem, maar enkel jegens de fiscus, vgl. 

art. 6:163 BW.



Diverse visies: uitgesproken
literatuur

Mevr. Mr. B. Fluit in het PIV Bulletin oktober 2020

Gemist zwart werk = schade aan niet-rechtmatig belang.

Aan compensatie staat art. 3:40 BW in de weg.

Meer normatief i.p.v. feitelijk schadebegrip moet
uitgangspunt zijn.

Omdat vermogen tot zwart werken wel economische
waarde vertegenwoordigt, zou onder omstandigheden

genormeerd bedrag kunnen worden vergoed.  



Diverse visies: uitgesproken
literatuur

De heer mr. L. Boor, in winnende scriptie Beer Impuls
Als gemist zwartwerk netto wordt vergoed, is van schade aan niet-

rechtmatig belang geen sprake: werk niet illegaal, geen doorkruising
art. 69 AWR, geen erkenning van gemist voordeel van zwartwerk.

Niet vergoeden betekent enkel vermindering schadevergoedingslast
laedens; niet wenselijk om publiek belang in te roepen in puur

privaatrechtelijk conflict

Publieke belang niet gediend bij niet-compenseren, nu aan zwart werk
einde is gekomen + compensatie niet ten koste van publieke middelen. 



Discussie

Waarover bestaat consensus in de literatuur?

Wij menen te kunnen concluderen dat er consensus 
over bestaat dat zwart werken maatschappelijk niet
aanvaardbaar is en de maatschappij als geheel raakt.

Consensus is er ook over dat schade aan niet-
rechtmatige belangen naar Nederlands recht niet voor
vergoeding in aanmerking komt, én dat een voorbeeld
hiervan is: gemist drugsgeld (drugshandel is illegaal). 



Discussie

Onze visie nu
Als er consensus over is dat zwart werken maatschappelijk niet

aanvaardbaar is en de maatschappij als geheel raakt, zou de norm 
moeten zijn: niet zwart werken.

Door gemist zwart werk te vergoeden binnen het 
aansprakelijkheidsrecht, wordt die norm ondermijnd. 

De verzekeraar wordt bovendien gevraagd te werken met een
aanname – zwart werken zou zijn gecontinueerd - die in strijd is met de 

goede zeden. 



Discussie

Onze visie nu
In onze visie wordt de wettelijke schadevergoedingsplicht om deze

redenen begrensd door art. 3:40 BW. 

Art. 6:163 BW doet hier voor ons niet aan af; geschonden norm raakt
verzekeraar wél.

Ons inziens gaat het bij de correctie uit hoofde van art. 3:40 BW niet
om het gezichtspunt van de benadeelde, maar om de rechtshandeling

van compensatie die afstuit op de goede zeden. 

Gemist ‘zwart werk’ zien wij als onoirbaar weggevallen
verdienvermogen (men hoort niet zwart te werken), en kwalificeert in 
onze visie dus als zodanig als schade aan een niet-rechtmatig belang.



Discussie

Onze visie nu
De argumenten:

dat het niet wenselijk zou zijn om een publiek belang in te roepen in een puur
privaatrechtelijk conflict; 

dat met de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis een einde is gekomen
aan zwart werken; en

dat enkel de aansprakelijke partij voordeel zou hebben,  

overtuigen ons niet.

Immers, dat geldt allemaal evenzeer bij compensatie van gemist drugsgeld.



Discussie
Onze visie nu

De vergelijking met het drugsgeld gaat niet helemaal op …

Door te netteren wordt het publiekrecht niet doorkruist; benadeelde krijgt
niet het ‘zwarte deel’ vergoed (onderscheid drugsgeld).

Maar toch … vergoeden = accepteren concept zwart werk en zelfs
onderschrijven ervan door de aanname van continuatie; dat ís een niet-

rechtmatig belang. 

Vermogen tot zwart werken vertegenwoordigt economische waarde.

Klopt, maar keuzes hebben consequenties? Is dat niet kwestie van bewijs?



Discussie

Wat is uw visie?



Discussie

Wat is uw visie?

Wat vindt u van het argument dat het de verzekeraar
niet zou aangaan om gemist zwart werk niet te willen

vergoeden?

Vindt u een compensatieplicht te rijmen met de 
bestaande wet- en regelgeving die gericht is op 

integriteit van de financiële markt?



Intermezzo

Voordat we nog een keer gaan peilen, 

met dank aan mr. Boor:

Wist u dat naar Belgisch recht gemist zwart werk op dit
moment niet wordt vergoed?

Zie: Hof van Cassatie 14 mei 2003, 
ECLI:BE:CASS:ARR:20030514.33.



Peiling 2

Hoe denkt u nu over het standpunt van de verzekeraar
in de casus van de stucadoor? 

Groen = ik vind dat de verzekeraar het gemist zwart werk wel
moet vergoeden.

Rood = ik vind dat de verzekeraar het gemist zwart werk niet
moet vergoeden.



Bedankt voor de aandacht!
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Rabo versterkt via sport en cultuurFasterclass Complex Problem Solving – PPS Congres 30 september 2022
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Rabo versterkt via sport en cultuur

[BLOK 1]
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Rabo versterkt via sport en cultuur

[BLOK 2]
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Rabo versterkt via sport en cultuur

Hoe kunnen wij jou helpen om 
letselschadedossiers sneller en 

slimmer af te handelen?



Rabo versterkt via sport en cultuur

[BLOK 1]
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Rabo versterkt via sport en cultuur

[BLOK 1]
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Rabo versterkt via sport en cultuur



Delta-v (g)een panacee?

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij 

niet-objectiveerbare klachten

1



Disclosure….
Mr. H. (Henk) van Katwijk
OAK advocaten B.V.

2



3

Wetenschap Gewone 
man

Het recht



Delta-v

Krachten

Klachten

Etc.

Wetenschap

4



Delta-v
Het verschil (delta) van de snelheden (v)

5

DELTA-V AS A MEASURE OF TRAFFIC CONFLICT SEVERITY
Steven G. Shelby
Senior Research Engineer, Econolite Control Products, Inc.,
Tucson, AZ, USA, e-mail: sshelby@econolite.com



Verschil in snelheden 30 km/u

6



Liever niet in een Smart….

7
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Klachten

9



Voorbeelden:  

`Hoewel hij erg ziek is, komt er geen klacht over zijn lippen.`,
`een klacht indienen bij de gemeente over de stankoverlast van de vuilverbranding`,
`lichamelijke klachten hebben`

woorden of geschrift waarmee 
iemand klaagt, of dat waarover 
je klaagt

10



Beschadigingen, 
letsel
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Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente 21 
mei 2015 
Nekbelasting bij lage impactsnelheden Analyse van de effecten van een (achterop) aanrijding met 
een snelheidsverschil lager dan 20 km/uur. 

De belasting ten gevolge van een versnelling wordt vaak weergegeven in g, de 
versnelling die een lichaam ondergaat bij een vrije val op aarde. … De mens 
kan in principe grote g-krachten ondergaan, mits deze uniform op het lichaam 
werken en niet  te lang duren. … De wettelijke maximale belasting in 
achtbanen bedraagt 5,2 g, mits deze in de richting van de wervelkolom gericht 
is. Bij botsingen met hoge snelheden kan makkelijk 50g worden doorstaan 
wanneer dat slechts heel kort duurt. G-krachten op het lichaam kunnen 
schadelijk zijn als ze lang aanhouden, niet uniform op het lichaam werken (dus 
het lichaam willen vervormen) en het lichaam onvoldoende mogelijkheden 
heeft (stijfheid en sterkte, of ook reactietijd voor het aanspannen van spieren) 
om die vervormingen tegen te gaan. De nek is typisch een structuur waarbij er 
weinig mogelijkheden zijn om een zijwaartse belasting op te vangen.

16



Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente 21 
mei 2015

Dus een botsing met 3 km/uur komt 
energetisch gezien overeen met een 
valhoogte van ongeveer 3,5 cm. Dit zijn de 
maximale energieen die theoretisch in de 
nek terecht zouden kunnen komen; in 
werkelijkheid zal slechts een fractie hiervan 
de nek daadwerkelijk vervormen. De meeste 
botsingsenergie zal gaan zitten in de 
vervorming van carrosserie, stoel en lichaam 
van de bestuurder die wordt aangereden, 
zoals het model zal aantonen.

17



Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman, Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente 21 
mei 2015
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G krachten: Acceleration Perturbations of Daily Living A Comparison to ‘Whiplash’
Spine: June 1, 1994 - Volume 19 - Issue 11 - p 1285-1290

Er is onderzoek gedaan naar de geweldsinwerking tijdens 
bepaalde dagelijkse handelingen. Versnellingen die in het 
dagelijkse leven voorkomen (zoals niezen, hoesten, zich in 
een menigte een weg moeten banen, een schouderklop, of 
in een luie stoel neerploffen) ongeveer dezelfde invloed 
hebben op de menselijke nekwervelkolom als 
‘whiplashtype’ verkeersongevallen met lage snelheid.

Bij niezen hoort een g-kracht van 2,9 g, bij hoesten een 
waarde van 3,5 g, een duw krijgen komt overeen met 
ongeveer 3,6 g, een klap op de rug zorgt voor een g-kracht 
van 4.1 g en het neerploffen in de stoel zorgt voor een g-
kracht van 10,1 g. 

19



Onderzoeken 
door de tijd 
heen, opa 
vertelt…
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Schimmelpfennig & Becke 1999
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Wismans 2022
Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van 
letselrisico’s, veilige snelheden en whiplash

Uit het PIV-artikel blijkt verder dat in Europa in ongeveer 5% van de 
ongevallen met WAD sprake is van langdurige klachten, terwijl in de 
Folksam-database dit aandeel ongeveer 20% bedraagt. In de Folksam-
database zijn slachtoffers met langdurige WAD-klachten dus sterk 
oververtegenwoordigd, in vergelijking met de Europese situatie.
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Klachten in relatie tot delta-v
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De gewone man

28



Gewone ogen of trauma-ogen?

Als je wilt zien in wat voor omstandigheden 
whiplash kan optreden, kun je eens naar “Funiest
(sic) Homevideo’s” of een dergelijk programma 
kijken. Als je met ‘trauma’-ogen naar deze 
‘ongevalletjes’ kijkt, is de pret er snel van af

https://bsr-
heetland.nl/gezondheidsklachten/whiplash/
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Huis, tuin en keukengevallen
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Huis, tuin en keukenongevallen

Ongevallen in 2021 (bezoeken SEH)

Privé 327000

Verkeer 110000

Sport 91000

Arbeidsongeval 38000
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G-krachten buiten en in het verkeer

32

Biomechanical head impact characteristics during sparring practice sessions in high school taekwondo
Athletes J Neurosurg Pediatr 19:662–667, 2017



G krachten buiten en in het verkeer
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Krachten in de rechtspraak

35



Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

…klachten ‘die weliswaar naar hun aard subjectief zijn doch waarvan niettemin 
objectief kan worden vastgesteld dat zij aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet 
voorgewend, en niet overdreven zijn’

Hoge Raad 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054

36
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Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

• Het is aan de benadeelde om te stellen en, bij gemotiveerde betwisting, te 
bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Het enkele feit dat het 
klachten betreft die naar hun aard subjectief zijn, betekent niet dat het 
bewijs ervan niet geleverd kan worden. Wanneer kan worden vastgesteld dat 
het klachtenpatroon plausibel is, hetgeen doorgaans het geval zal zijn bij een 
consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten, kan van het 
bestaan van dergelijke subjectieve klachten worden uitgegaan;

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1627
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Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

• Indien de benadeelde heeft aangetoond dat zijn subjectieve 
gezondheidsklachten in de hiervoor bedoelde betekenis bestaan, mogen 
aan het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en deze 
klachten geen al te hoge eisen worden gesteld, in die zin dat het ontbreken 
van een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten niet 
in de weg staat aan het oordeel dat het bewijs van het oorzakelijk verband 
geleverd is (vgl. Hoge Raad 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2054). Indien 
komt vast te staan dat de benadeelde voorafgaand aan het ongeval deze 
gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het 
ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de 
gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van oorzakelijk verband 
daarmee veelal geleverd zijn;

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1627
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Van Zwolsche Algemeene/De Greef tot plausibiliteit

• Indien het causaal verband tussen de subjectieve gezondheidsklachten en 
het ongeval is vastgesteld, dient te worden beoordeeld of deze 
gezondheidsklachten ook tot beperkingen leiden. Het gaat bij de 
beoordeling van de beperkingen niet zozeer om het vaststellen van de 
meetbare functionele beperkingen van de benadeelde, maar om het 
vaststellen van de mate van activiteiten en participatie van het slachtoffer. 
Bij die vaststelling zijn niet alleen de lichaamsfuncties en anatomische 
eigenschappen relevant, maar dienen ook de persoonlijke en 
omgevingsfactoren van de benadeelde te worden gewogen. Het enkele feit 
dat sprake is van subjectieve klachten, waarvoor een neurologisch substraat 
ontbreekt, staat dan ook nog niet in de weg aan de conclusie dat toch 
sprake is van beperkingen in de hiervoor weergegeven betekenis.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1627
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Het dominoeffect

40



https://www.letselschademagazine.nl/2022/RBMNE-220622

Krachten Delta V (minder dan 5)

Klachten onder andere nek- en hoofdpijn klachten en ernstige psychiatrische 
problematiek (ptss, somatisch- symptoomstoornis, depressieve 
stoornis en paniekstoornis)

Deskundigen neuroloog dr. W.I.M. Verhagen 
klinisch neuropsycholoog drs. E. van der Scheer 
psychiater drs. J.P.A. van Eck
klinisch neuropsycholoog dr. J.F.M. de Jonghe

41



https://www.letselschademagazine.nl/2022/RBMNE-220622

2.15.
In het midden kan blijven of de hoofdpijn- en nekpijnklachten daadwerkelijk bestaan, 
omdat de rechtbank van oordeel is dat voor de hoofdpijn- en nekpijnklachten geldt dat 
causaal verband met het ongeval ontbreekt. 
Omdat Verhagen aangeeft dat het niet uitgesloten dat [ eiser ] op een later moment deze 
klachten zou hebben kunnen ontwikkelen, kan de hoofd- en nekpijn niet gerelateerd 
worden aan het ongeval.

Of bij [ eiser ] door het ongeval sprake is van psychiatrische klachten zal de rechtbank 
beoordelen aan de hand van het rapport van Van Eck (en niet met de medische informatie 
uit de behandelend sector, zie hiervoor onder 2.14.). Zoals eerder benoemd komt Van Eck, 
mede door het neurologisch hulponderzoek van De Jonghe, op p. 11 van zijn rapport tot de 
volgende conclusie: "Op psychiatrisch gebied is er in het verleden een depressieve stoornis 
vastgesteld. welke inmiddels in remissie is. Er zijn geen aanwijzingen voor een 
andersoortige psychiatrische aandoening. Bij gevolg kan er geen psychiatrische stoornis als 
gevolg van het ongeval in december 2012 worden vastgesteld." Dit betekent dat niet 
vastgesteld kan worden dat bij [ eiser ] (ten tijde van het onderzoek door Van Eck en De 
Jonghe) sprake was van psychiatrische klachten. Een causaal verband met het ongeval kan 
daardoor ook niet worden vastgesteld.

Dat wat de rechtbank hiervoor onder 2.16 en 2.17 heeft overwogen betekent dat de 
gevorderde verklaringen voor recht (zie hiervoor onder punt 2.7 a tot en met c) niet 
toewijsbaar zijn.

42



Rechtbank Limburg 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:6222

Krachten Delta V max 9,9

Klachten nekklachten;
-stijfheid; en -duizeligheid in de zin van een licht gevoel in het hoofd; 
en -oorsuizen in beide oren; en -problemen met lezen; en
-wazig zien; en -problemen met geheugen en concentratie; en
-slapeloosheid; en -vermoeidheid; en -oorklachten; en -last van het 
gebied van het pars descendens van de trapezius beiderzijds met 
zeurende pijn met een NRS score 6-7; en -last van ogen; en -last van 
licht; en -geheugenproblemen; en -concentratieproblemen; en -last 
van oren, zowel van suizen als het feit dat geluiden soms hard 
binnenkomen; en -zeurende pijn in het achterhoofd op de overgang 
naar de nek; en -problemen met slikken; en -licht gevoel van het 
hoofd; en -last van prikkels; en -tendomyogene afwijkingen in de 
nekregio; en -bewegingsangst voor wat betreft de nekregio.”

Deskundigen neuroloog dr. W.I.M. Verhagen 
psychiater drs. Tilanus
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Rechtbank Limburg 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:6222

Neuroloog“Op hoofdlijnen is er een onderlinge samenhang wanneer het gaat om informatie verkregen van 
betrokken en de feiten zoals deze uit het dossier naar voren komen. Ten aanzien van de onderzoeksbevindingen 
geldt hetzelfde, met dien verstande dat ik nu bij neurologisch onderzoek in engere zin geen afwijkingen vind, terwijl 
deze eerder wel zijn beschreven, maar toen kanttekeningen werden geplaatst bij de betrouwbaarheid.”

Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee op basis van het rapport van de neuroloog voldoende aannemelijk 
dat [verzoekster] last heeft van de door haar beschreven lichamelijke klachten en dat sprake is van een consistent, 
consequent en samenhangend klachtenpatroon. Dat de neuroloog, zoals NN aanvoert, in zijn rapport ook vermeldt 
dat het bewegingsbereik van [verzoekster] bij spontaan aankleden groter is dan tijdens het onderzoek, doet niet af 
aan zijn eindconclusie dat (op hoofdlijnen) sprake is van onderlinge samenhang.

De rechtbank

5.1.verklaart voor recht dat sprake is van een (juridisch) causaal verband tussen het [verzoekster] op 17 september 
2018 overkomen verkeersongeval en de lichamelijke gezondheidsklachten zoals beschreven in randnummer 44 van 
het verzoekschrift,

5.2.verklaart voor recht dat voor wat betreft de periode 5 maart 2019 t/m 7 oktober 2020 sprake is van een 
(juridisch) causaal verband tussen het [verzoekster] op 17 september 2018 overkomen verkeersongeval en de 
psychische gezondheidsklachten zoals beschreven in randnummer 44 van het verzoekschrift,
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Causaal verband bij lage Delta V (22)

45

Datum bron Instantie ECLI-nummer/naam artikel

D

v

m

i

n

D

v

M

a

x

G

-

m

i

n

G

-

m

a

x

20-7-2007 Rechtbank Utrecht Zie arrest van het Gerechtshof 4,3 6,9 - - voorlopig afgewezen

29-4-2008 Hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2008:BF7503 4,3 6,9 1 1,9 voorlopig afgewezen

12-5-2011 Rechtbank Haarlem ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ4765 2,9/8 5,5/10 0,7 1,6 voorlopig afgewezen

22-10-2013 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2013:14106 15 afgewezen

3-12-2013 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2013:17778 3,9 7,8 - - voorlopig afgewezen

2-4-2014 Rechtbank Midden-Nederland ECLI:NL:RBMNE:2014:1705 4,7/5 7,8/7 afgewezen

24-2-2015 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2015:1933 4,3 6,8 - - voorlopig afgewezen

17-2-2017 Rechtbank Overijssel ECLI:NL:RBOVE:2017:957 6,5 14 1,5 4 voorlopig afgewezen

13-9-2017 Rechtbank Gelderland www.letselschademagazine.nl/2017/rb-gelderland-130917 4 8 - - afgewezen

23-1-2018 Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2018:733 3,4 7,1 0,8 2,2 voorlopig toegewezen

6-5-2018 Hof Den Bosch Hof Den Bosch 060508 whiplash 6,5 8,7 - - afgewezen

28-6-2019 Rechtbank Amsterdam ECLI:NL:RBAMS:2019:6022 3,3 8,8 0,8 2,5 voorlopig afgewezen

22-1-2020 Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2020:901 8,2 11 - - voorlopig afgewezen

17-6-2020 Rechtbank Midden-Nederland ECLI:NL:RBMNE:2020:2389 8 9,9 voorlopig afgewezen

21-7-2020 Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2020:5749 5 10 afgewezen

28-10-2020 Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2020:6025 8,8 2,8deskundigenonderzoek

23-2-2021 Hof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2021:1759 3,4 7,2 toegewezen

14-5-2021 Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2021:7414 5 9 voorlopig toegewezen

26-5-2021 Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2021:3719 5 8,8 deskundigenonderzoek

16-07-21 Rechtbank Midden-Nederland www.letselschademagazine.nl/2021/RBMNE-160721 4 9 voorlopig afgewezen

4-8-2021 Rechtbank Limburg ECLI:NL:RBLIM:2021:6222 6,9 9,9 toegewezen

22-6-2022 Rechtbank Midden-Nederland www.letselschademagazine.nl/2022/RBMNE-220622 5 afgewezen

http://www.letselschademagazine.nl/2017/rb-gelderland-130917
https://letselschademagazine.nl/2021/RBMNE-160721
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Causaal verband bij lage Delta V (22)



Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

Aanrijding in 2010, betrokkene 14 jaar oud

geringe delta-v (3,4 tot 7,2 km/uur).

Neuroloog, neuropsycholoog, psychiater, revalidatiearts 

[geïntimeerde] heeft na het ongeval allerlei klachten ontwikkeld en leidt nu, 
zoals het hof in een tussenarrest heeft overwogen, het bestaan van een ‘kasplantje’ 
zonder enig perspectief op verbetering.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De neuropsycholoog: geeft in haar rapport aan dat het niet gelukt is om een 
neuropsychologisch onderzoek bij [geïntimeerde] af te nemen. Al tijdens het 
intakegesprek haakte [geïntimeerde] af.

Betrokkene huilt na de twee voorbeelditems, voelt zich niet goed, geeft aan erg veel last te 
hebben van de prikkels in de omgeving (vogelgeluiden) en erg vermoeid te zijn. Zij geeft aan 
te moeten liggen en rusten. Kortom, vanwege deze zeer marginale en lage belastbaarheid 
heeft onderzoekster besloten het testonderzoek niet te continueren.

Het huidige getoonde gedrag (marginale belastbaarheid) staat echter haaks op en is niet 
consistent met het gedrag (cognitieve inzet én inspanning) dat nodig is om een 
VMBO-tl diploma, zelfs d.m.v. deelcertificaten te behalen.’
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De neuroloog: ‘Bij het huidige neurologisch onderzoek bij betrokkene kunnen geen 
neurologische afwijkingen worden vastgesteld. Betrokkene vertoont een wisselend 
bewegingspatroon van de cervicale wervelkolom en er wordt drukpijn aangegeven in 
de trapezius en de temporalisregio.’ 

Daarbij kunnen bij het huidige neurologische onderzoek geen neurologische afwijkingen
worden geobjectiveerd en valt op dat betrokkene bij observatie een veel ruimer
bewegingspatroon van de cervicale wervelkolom vertoont dan op verzoek.

Zoals aangegeven in de beschouwing kan geen neurologische verklaring worden 
geboden voor de door betrokkene ontwikkelde klachten na het ongeval en de 
progressie daarvan in de tijd op grond van de beschikbare informatie.’
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De revalidatiearts: ‘De in het dossier terug te vinden discussie of de impact van het 
ongeval groot genoeg is om tot een Whiplash Associated Disorder graad 2 te kunnen 
leiden, is naar mijn professionele mening een non-issue. De klachten worden namelijk 
niet versterkt of onderhouden door het primaire trauma, maar door de invloed van 
de psychosociale factoren op het functioneren. Een ineffectieve coping (bij 
betrokkene zich vooral uitend in een vermijdingsgedrag gebaseerd op vrees voor de 
pijn (referentie 1 en 2, zie onder)), mogelijke secundaire ziektewinst (een hypothese 
hierover is mogelijk te formuleren door de in het kader van de onderhavige rechtzaak
in te schakelen neuropsycholoog) en een onvermogen tot adequaat handelen 
(waarbij mogelijk bij ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of 
stemmingsproblematiek, nader te beoordelen door de in het kader van de rechtzaak
in te schakelen psychiater), bepalen in zeer belangrijke mate de ernst van de 
klachten, duur van de klachten, ernst van uitval in functioneren en uitval in 
participatie in de maatschappij..’ 
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

De psychiater: ‘Zoals ook door collega [E] en collega [B] is geconstateerd is het zeer 
onwaarschijnlijk dat de door haar ervaren klachten, puur door het auto-ongeval 
(autobotsing met zeer geringe snelheid waarbij geen neurologische afwijkingen 
kunnen worden vastgesteld), kunnen worden verklaard. Om onduidelijke redenen is 
betrokkene niet in staat gebleken op een adequate wijze aan haar herstel te werken 
en heeft ze een sterk verstoorde coping ontwikkeld, waarbij de eerdergenoemde 
instandhoudende factoren een rol spelen. Ik wil overigens benadrukken dat ik bij 
betrokkene geen aanwijzingen heb kunnen vinden voor simulatie. Zij beleeft haar 
klachten als reëel en ze is ook consistent in haar klachtbeleving en rapportage 
hiervan blijkens mijn onderzoek en de informatie uit het dossier.’
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

Het Hof: Ook indien, zoals ASR stelt, de delta v zo gering was dat - kort gezegd - de 
voor het ontstaan van een WAD noodzakelijke zwiepbeweging niet kan hebben 
plaatsgevonden, betekent dat niet dat de klachten van [geïntimeerde] niet het 
gevolg zijn van het ongeval. In dat geval is geen sprake van een WAD (graad 2), maar 
hiervoor heeft het hof ook niet vastgesteld dat sprake is van een WAD (graad 2). De 
deskundigen stellen die diagnose ook niet. [D] stelt de psychiatrische diagnose 
somatische symptoomstoornis en die diagnose sluit - zo begrijpt het hof het rapport 
van [E] - aan bij de door [E] vanuit het perspectief van de revalidatiegeneeskunde 
gestelde (beschrijvende) diagnose, een chronisch pijnsyndroom.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1759

Het Hof: De conclusie is dat met de deskundigenonderzoeken het causaal verband 
tussen het ongeval en de hiervoor benoemde klachten van [geïntimeerde] 
voldoende aannemelijk is geworden. 

Naar het oordeel van het hof mag in beginsel van [geïntimeerde] verlangd worden 
dat zij zich tot het uiterste inspant om die therapeutische suggestie op te volgen. 
Indien zij dat niet doet, is voorstelbaar dat het causaal verband tussen haar klachten 
en het ongeval doorbroken wordt. Er is gelet op het feit dat de klachten van 
[geïntimeerde] kunnen afnemen wanneer de therapie slaagt nog geen sprake van 
een eindtoestand. Om die reden zal het hof geen in tijd onbeperkte verklaring voor 
recht geven over het causaal verband tussen de klachten van [geïntimeerde] en het 
ongeval. Het hof zal de verklaring in tijd beperken tot in elk geval het einde van 
2022.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:7873

Herroeping, want bedrog

Verzekeraar: Door u worden activiteiten verricht waarvan al jaren bij herhaling 
wordt gesteld dat u deze als gevolg van de door u ervaren beperkingen niet zou 
kunnen, zoals blijkt uit de hierboven vermelde voorbeelden.
• autorijden, zowel overdag als 's nachts binnen en buiten de bebouwde kom en 

op de snelweg over kortere en langere afstanden;
• meerdere activiteiten op dezelfde dag;
• Vakantiereis naar Ibiza;
• gehele zaterdagmiddag zelfstandig in het winkelcentrum van Almere;
• diezelfde avond tot middernacht uit in Den Haag, waar ze zelfstandig met de 

auto naartoe rijdt

Dat staat haaks op de geclaimde beperkingen in concentratie, vasthouden van 
aandacht, meerdere dingen tegelijk doen, extreme vermoeidheid en zeer lage 
belastbaarheid. 
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:7873

Het Hof:
door betrokkene is een beeld geschetst over haar belastbaarheid en haar 
activiteiten zowel in de procedure als tegenover deskundigen, maar het blijkt 
dat dat beeld niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het gaat om structurele 
en wezenlijke verschillen. Dus is er sprake geweest van bedrog.

De deskundigen en vervolgens het hof zijn uitgegaan van wat betrokkene en 
haar vader hebben verteld. Dat is de basis geweest voor de beslissing van het 
hof. Het hof besluit dan om de procedure te heropenen. 

Het hof doet ook een suggestie voor het vervolg, namelijk dat een nieuw 
onderzoek moet plaatsvinden door dezelfde deskundigen. De kosten daarvan 
zullen wel voor rekening van betrokkene moeten komen.
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:7873

De hoofdregel van het bewijsrecht is eenvoudig: wie zich beroept op 

rechtsgevolgen van gestelde feiten of rechten moet die feiten of 

rechten bewijzen (bewijslast). Lukt dat niet, dan worden de effecten van het 

bewijsrisico ondervonden: de rechter wijst de vordering af.

“Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht…”
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Delta-v (g)een panacee?

Over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-
objectiveerbare klachten
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Het doel van schaderegeling bij personenschade

Het zou goed zijn als personen die letselschade stellen zo snel en volledig mogelijk 
worden teruggebracht in de situatie waarbij het ongeval wordt weggedacht.

Als er sprake is van een aanrijding met geringe geweldsinwerking, dan is het goed 
om ervan uit te gaan dat langdurige klachten niet zondermeer plausibel zijn; het 
verstandig is voor de eigen gezondheid van lichaam en geest om zo actief mogelijk 
te zijn.

Als dat lukt zijn procedures niet nodig….
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Dank voor de aandacht!

henkvankatwijk@oakadvocaten.nl
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To hear the yes behind the no

Accent Mediation

30-09-2022



Enemy images are the main reason 

conflicts don't get resolved

Marshall Rosenberg



Programma

• Het masker

• De dramadriehoek ombuigen

• Geweldloze communicatie

• Hoe ga ik zelf met een conflict om? 

• Plenaire uitwisseling



Premisse: Ieder mens handelt vanuit een zuivere intentie, 

maar die zien we niet altijd. Dat heeft te maken met:

• Kwetsbaarheid

• Veiligheid

• Aanwezige emoties

• Acceptatie als gesprekspartner

• Macht en onmacht

Het masker



De dramadriehoek



Kantelen



Geweldloze Verbindende communicatie

• In lastige situaties verbinding maken zodat álle 

behoeften kunnen worden gehoord en ingevuld.

• Contact maken met wat er in jezelf en in de ander 

leeft.

• Elkaar inspireren door te spreken vanuit het hart.



Ons handelen zijn pogingen om onze behoeften te vervullen. 

Dit kan door:

• Eerlijk uiten wat er in je omgaat

• Empathisch te luisteren naar wat er in de ander leeft

• Luisteren naar wat er in jezelf omgaat (zelfempathie)

Geweldloze verbindende communicatie



Vier stappen

1. Waarnemen 

2. Gevoel/emotie

3. Belangen/behoeften

4. Verzoeken



Hoe ga ik zelf met een conflict om ?

Ontwar de knoop

oefening



Ervaringen delen



Dank voor jullie aandacht

Vragen?



Kennedy Van der Laan

Chris van Dijk

PPS congres 2022



The Knowledge illusion Fernbach/Sloman





Procederen of schikken? (Philps, MvO 2017)

‘Always remember, however sure you are that you could easily win, that there
would not be a war if the other man did not think he also had a chance’’ (Churchill)

‘The central puzzle about war, and also the main reason we study it, is that wars 
are costly but nonetheless recur.’



Aanname

Uitgangspunt bij zuiver rationeel handelende pp.:

1. procedure is kostbaar;

2. Geen doel op zichzelf, maar een middel om een ander doel te bereiken

3. Voorspelbaar onvoorspelbaar (met gelijke info. zouden zuiver rationeel 
redenerende pp. het eens over kansen en kosten in een procedure moeten zijn).





Rationele overwegingen:

1. Ondeelbaarheid van het onderwerp van het conflict (bij commerciële partijen niet vaak);

2. Ongelijkheid informatie en rationeel die achter te houden;

3. Vraag of andere een schikking na zal komen;

4. Verwachte baten wegen tegen de kosten op plus kosten.



Verwachte baten wegen op tegen kosten

Niet altijd voldoende argument

A en B geschil over betaling 100.000 Als A wint moet B 100.000 betalen, als A verliest niets. Kans dat 
A wint is 50%. Kosten procedure is 25.000 voor beide pp. 

Als A en B risiconeutraal zijn (niet bereid premie voor zekerheid of risico) zou A procederen (kans op 
winst: 0,5 x 100.000 =) 50.000 – 25.000 =  25.000 (baten/kosten) Bij een aanbod van B boven 25.000 
is het voor A rationeel om te schikken.

Bij B ligt het anders: (kans op verlies: (0,5x100.000=) 50.000 +25.000 (kosten) = 75.000. Alles onder 
75.000 maakt het rationeel voor B om te schikken.  

Rationeel zou er voor pp. dan een ruimte moeten zijn om te schikken tussen (75.000-25.000=) 
50.000)





Irrationele argumenten

Twee systemen en valkuilen

a. Systeem 1: automatisch intuïtieve oordeelsvorming (‘associative machine’). De processen van 
Systeem 1 verlopen moeiteloos. Systeem 1 stelt ons in staat om adequaat te reageren op 
omstandigheden zonder dat wij er bewust bij stil hoeven te staan.



Irrationele argumenten

Systeem 2: denken waarvoor wij aan het werk moeten, kost energie, 
het zou systeem 1 moet controleren maar neemt vaak kritiekloos over 
wat systeem 1 zegt en geeft het dan een stempel van rationaliteit.







Irrationele argumenten

• Thinking fast and slow, D. Kahneman en ‘The art of thinking clearly’ , R. Dobelli:

Allerlei verkeerde intuïtie/angsten/redenen waarom wij vaak fout beslissen:

• Te veel betalen om zwakke vordering te schikken uit angst voor kleine kans op groter verlies (loss aversion);

• Sterke vordering te laag schikken uit een verlangen naar zekerheid (certainty effect);

• Onbewust als ijkpunt nemen belachelijk hoog/laag openingsbod (Anchoring):



Irrationale argumenten

• Onderschatten tijd en kosten bij procedure (planning falacy);

• Afwijzen redelijke schikking vanwege kleine kans volledig afwijzen/toewijzen vordering (possibility
effect)

• Overschatten van kansen en/of opbrengsten (overconfidence);

• Doorgaan met een procedure omdat er al zoveel is geïnvesteerd (sunk loss bias);

• Kleinere kans dat de rechter je argumenten accepteert vanwege slechte layout stukken (cognitive
ease). 



Voorbeelden beoordelingsfouten

WYSIATI (What you see is all there is) = narrative fallacy en confirmation bias; overwaarderen van 
feiten die wij kennen;



Voorbeelden 

Truth illusions: wat gemakkelijk te verwerken is houden wij eerder voor waar (dus simpele structuur, 
woordkeuze en zinsbouw),

Egocentric interpretations of fairness: ons idee van redelijkheid wordt sterk bepaald door wat anderen van de 
uitkomst vinden.



Voorbeelden

Sunk cost error Kijken naar toekomstige gevolgen. Doen wij dat? 
Moeilijk terug te komen van ingeslagen weg, zeker als geld en reputaties 
zijn geïnvesteerd. Beter bij nieuwe feiten: opnieuw belangenafweging.



Voorbeelden  

Planning fallacy altijd onverwachte omstandigheden 
(structureel te optimistisch over tijd en kosten) 



Tabel 1  Het viervoudige patroon van Kahneman

Opbrengst Verlies

Grote kans 95 % kans op EUR 100.000 te winnen 95 % kans op EUR 100.000 te verliezen
Certainty effect Angst voor teleurstelling Hoop op vermijden van verlies

Risicoavers Risicozoekend
Accepteert ongunstige schikking Wijst gunstige schikking af

Kleine kans 5 % kans om  EUR 100.000 te winnen 5 % kans om  EUR 100.000 te verliezen

Possibility effect Risicozoekend Risicoavers
Wijst gunstige schikking af Accepteert ongunstige schikking



Uitdrukken van kansen en risico’s

Decision Analysis (Philips MvO 2017 nr. 7/8, Celona Winning at Litigation through Decision Analysis):

1. Uitdrukken van kansen en risico’s in percentages (sluit misverstanden uit);

2. Op een duidelijke en navolgbare wijze de waarde van de div. alternatieven te berekenen en met 
elkaar te vergelijken.



Discussiepunt Conclusie in woorden Conclusie in 
percentages

Voldoende bewijs? ‘…aannemelijk dat de rechter de feiten 
bewezen zal achten’ 80%

Onrechtmatige daad? ‘…goed verdedigbaar dat er sprake is van 
een onrechtmatige daad’ 60%

Causaal verband? ‘…zeer waarschijnlijk voldoende causaal 
verband met klachten’ 90%

Doorkruisende predispositie ‘…waarschijnlijk niet’ 80%

Is bij een claim van 100.000 en door eisende partij te maken kosten van 25.000 een schikkingsaanbod van 25.000 
door gedaagde rationeel aanvaardbaar door eiser?



Discussiepunt Conclusie in woorden Conclusie in percentages

Voldoende bewijs? ‘…aannemelijk dat de rechter de feiten 
bewezen zal achten’ 80%

Onrechtmatige daad? ‘…goed verdedigbaar dat er sprake is van 
een onrechtmatige daad’ 60%

Causaal verband? ‘…zeer waarschijnlijk voldoende causaal 
verband met klachten’ 90%

Doorkruisende predispositie ‘…waarschijnlijk niet’ 80%

Ja

0,8 x 0.6 x 0,9 x 0.8 = 0,35 kans op winnen (dus 65% kans dat de vordering wordt afgewezen). 

Bij een claim van 100.000 en kosten van 25.000 is de waarde van de vordering voor eiser dan (0,35 (winst) x 100.000=) 
35.000 – 25.000= 10.000 (bij geen kosten (toevoeging) 35.000) 

Voor gedaagde bij zelfde inschatting (0,35% (verlies) x 100.000) 35.000+25.000 = 60.000



Procederen – een kansenanalyse..



De bovengemiddeld presterende advocaat stagiair (cumulatieve kansen)



Bovendien: regression to the mean



Een voorbeeld uit de sport.. 
Gewonde basketballer claimt miljoenen

• Sjoerd is een groot talent

• Op weg naar play-off verkeersongeval, 
letsel, kan niet meer basketballen…

•
Sjoerd: “ik was volgend jaar zeker bij de Brooklyn Nets gaan spelen, jaarinkomen ca. 40 
miljoen” 

(NB over 8 jaar →meer dan 300 miljoen!)







Een voorbeeld uit de sport
Gewonde basketballer claimt miljoenen

Verzekeraar:

- Doorbraak moest nog komen

- Spelers haken soms eerder af (bijv. bij blessure)

- Als hij zijn carrière al had doorgezet, niet ‘top of the top’, eerder op een lager niveau 
(= lager salaris)

- Levensverwachting onzeker… 



Alles of niets? – een andere benadering

Gewonde basketballer claimt miljoenen

Feitelijk een stapeling van kansen:  

• Doorzetten profcarrière ja/nee? 

• Welk niveau?
Voor het gemak gaan we uit van 3 scenario’s
- top 10 (jaarsalaris ± 42M)
- nrs. 11 t/m 20 (jaarsalaris ± 30M)
- subtop (jaarsalaris ± 15M)

• Looptijd?





Alles of niets? – een andere benadering 
Gewonde basketballer claimt miljoenen

• Stapeling van kansen geeft een gemotiveerde 
en gewogen waarde v/d uitkomst. 

• Lastiger om van de tafel te vegen

• Uitersten wegen minder zwaar / 
meer recht aan de ‘middenmoot’ 

• Wel kan je discussiërend over de grootte van de gekozen kansen.



Procederen, ‘redelijke  mate van waarschijnlijkheid’



% illustreren dat bij diverse cumulatieve kansen en voordelen van de twijfel het eindresultaat heel fragiel is qua 
percentage.  Moeten wij daar iets mee? Zou je een stelsel kunnen voorstellen waarin je er rekening mee houdt 
dat er al diverse malen een voordeel van de twijfel is gegeven en dat je in volgende fases strenger wordt met 
bewijs?

[Bijv. In finance is het gebruikelijk om bij een onzekere toekomstige waarde een risico-opslag te rekenen om de 
onzekerheidsmarge in de toekomst te corrigeren. De overheid doet dit bijvoorbeeld bij inschattingen van haar 
toekomstige baten en lasten. Omdat met het inschatten van die baten en lasten een bepaalde mate van 
onzekerheid gepaard gaat, wordt er een risicopremie gehanteerd om deze onzekerheid financieel te 
verdisconteren.] 



Vragen?

• Moeten wij meer leren over causaliteit en statistiek?

• Moeten wij meer uitleggen wat wij bedoelen met een redelijke mate van 
waarschijnlijkheid?

• Behoeven cumulatieve kansen (soms) een correctiemechanisme?

• Moeten wij meer leren over de psychologie van beslissen?


