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 GEVALSBESCHRIJVINGEN

. INLE ID ING

In de hoofdstukken 2 en 3 is ingegaan op de juridische geschillen die de onderhan-
delingen kunnen belemmeren en de effecten van de procedure daarop. Het onderhan-
delingsproces wordt echter niet alleen daardoor belemmerd, maar ook door wat zich
in de interactie tussen de betrokken actoren afspeelt. Om daarin meer inzicht te krij-
gen, worden in dit hoofdstuk eerst drie gevallen beschreven die daadwerkelijk heb-
ben plaatsgevonden. Het gaat in al deze gevallen om de schaderegeling na een
verkeersongeval, om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten. Bovendien wor-
den over verkeersongevallen de meeste deelgeschilprocedures gevoerd, zoals uit
de tabellen 3.3 en 3.4 in hoofdstuk 3 bleek.

Er zijn drie typen zaken geselecteerd om een zo gevarieerd mogelijk beeld te krij-
gen: één zaak die na de procedure meteen kon worden afgerond (‘modelzaak’); één
zaak die na de procedure volledig is geëscaleerd en één zaak die tussen een ‘model-
zaak’ en een geëscaleerde zaak in zit. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van
het professionele oordeel van een rechter en van enkele advocaten. Van deze zaken
zijn steeds beide advocatendossiers bestudeerd waarna de zes advocaten, separaat,
zijn geïnterviewd. Deze interviews namen elk gemiddeld een uur in beslag. De inter-
views zijn opgenomen en vervolgens letterlijk uitgetypt. De geanonimiseerde
beschrijvingen en een korte analyse volgen hierna. In de hoofdstukken 5 en 6 zal,
waar nodig, ook nog naar deze gevallen worden verwezen.

. DE AVONDWANDELING

Hoofdstuk 1 begon reeds met een korte beschrijving van ‘De avondwandeling’.
Hierna volgt een meer uitgebreide beschrijving.1

Na een drukke dag besluit Jan een avondwandeling te maken. Het is mooi weer en
hij loopt op zijn gemak richting het park. Al snel komt hij een kennis tegen en maakt

1. In tegenstelling tot in de andere gevallen zijn in deze zaak ook de benadeelde en zijn vrouw geïnter-
viewd wat de opgenomen citaten van hen verklaart.



een praatje. Op het moment dat hij afscheid neemt, wordt hij op het trottoir geschept
door een auto. Hij vliegt door de lucht en belandt met een klap op het wegdek.
Uren later komt hij bij in een ziekenhuis. Hij heeft een hersenschudding, zijn knie en

elleboog zijn verbrijzeld en zijn kuitbeen is gebroken. Op dat moment heeft hij echter
nog goede hoop dat hij volledig zal genezen. Hij wordt geopereerd en mag naar huis
om te revalideren. Hoewel hij nog niet eens op krukken kan lopen, kan hij zich redden
met de nodige aanpassingen in huis en de hulp van zijn vrouwMaria en zijn kinderen.
Langzamerhand dringt tot hem door dat hij zijn schade moet regelen. Een vriendin

die weer een receptioniste bij een advocatenkantoor kent, adviseert hem daar een
gesprek aan te vragen. Jan geeft daaraan gehoor en na een goed gesprek besluit hij
de betreffende advocaat zijn belangen te laten behartigen.
De advocaat stelt daarop de aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist aan-

sprakelijk. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid meteen omdat de automobilist
dronken bleek te zijn en schakelt een letselschaderegelaar in om de schade af te wikke-
len. Al snel bezoekt de letselschaderegelaar Jan en Maria om de schade te inventarise-
ren. Dat gesprek verloopt in een goede sfeer en er wordt afgesproken dat de nodige
voorschotten zullen worden verleend, vooruitlopend op de definitieve schaderegeling.
Jan zet zijn revalidatie voort, de onderhandelingenmet de letselschaderegelaar ver-

lopen voorspoedig en de voorschotten worden steeds tijdig verstrekt. Inmiddels is
ook het strafrechtelijke onderzoek naar de automobilist zover gevorderd dat een zit-
ting kan plaatsvinden. Maria wil graag daarbij aanwezig zijn en gebruikmaken van
haar spreekrecht. Dat loopt echter mis omdat de oproep gericht aan Jan enMaria abu-
sievelijk aan de automobilist wordt gestuurd. De automobilist meldt dit nog aan Jan
en Maria maar dat mag niet meer baten. Uiteindelijk wordt Maria door de rechtbank
gebeld op de dag dat de zitting plaatsvindt.

Maria:
“De rechtbank belde toen ik op het punt stond naar mijn werk te gaan. Toen zei ik, laat maar
want ik kan hier toch niets meer mee terugdraaien, ik kan hier nog een hoop energie in ste-
ken, jullie zijn gewoon ontzettend dom geweest en ik begrijp niet hoe dit heeft kunnen
gebeuren. Ik was heel emotioneel. Je hebt de eerste maanden zoveel zorgen en toen ging
dit fout en dacht ik ‘jeetje’. Ik had behoefte daarbij aanwezig te zijn en die kans is mij ont-
nomen, daar was ik boos over. De rechtbank heeft toen nog gevraagd of we een klachtpro-
cedure wilden starten, maar ik had het helemaal gehad.”

De automobilist wordt veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke vrijheidsstraf
en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar.
Gaandeweg stagneert de revalidatie van Jan. Zijn knie blijkt na het verwijderen van

de nodige platen en bouten zeer instabiel te zijn. Er volgen meerdere operaties. De
bevoorschotting door de aansprakelijkheidsverzekeraar stagneert inmiddels even-
eens, maar wordt op aandringen van de advocaat weer voortgezet.
Twee jaar en 5 operaties verder blijkt de knie van Jan onherstelbaar te zijn bescha-

digd. Hij kan zijn werk als glazenwasser niet meer uitoefenen. De tot die tijd in goed
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overleg verlopen onderhandelingen lopen vast. Partijen zijn verdeeld over de vraag
tot welke leeftijd Jan zou hebben gewerkt om zijn verlies aan verdienvermogen te
kunnen berekenen. Jan stelt dat hij uit een gezonde familie komt waar iedereen tot
ver in de zeventig werkt en gaat daarom uit van 65 jaar. De letselschaderegelaar vindt
daarentegen 60 jaar reëel omdat glazenwassen fysiek zwaar werk is. Er gaan maan-
den overheen waarin geen van beide partijen wil toegeven. Dan doet de letselschade-
regelaar een schikkingsbod dat volgens Jan ‘uit de lucht kwam vallen’. Hij is
woedend.

Jan:
“Na 5 jaar onderhandelen zullen veel mensen wellicht zoiets hebben van ‘Kommaar opmet
dat geld dan zijnwe er vanaf’, maar voormij voelde het echt als onrechtvaardig!Wat kanmij
die rotcenten schelen, ik vond dat zij geen gelijk hadden. Het is mij overkomen, ik heb hier
niet om gevraagd, wie zijn zij om te bepalen tot welke leeftijd ik zou hebben gewerkt? Sorry,
daar kon ik echt niet mee akkoord gaan.”

Inmiddels heeft Jan een andere advocaat omdat de vorige van baan is veranderd.
Deze advocaat streeft net als zijn voorganger naar een minnelijke schikking. Jan
wil echter niets meer van een schikking weten; hij is het principieel met de tegenpartij
oneens en pleegt daarover meerdere keren overleg met zijn advocaat. Ondertussen
handhaaft de letselschaderegelaar zijn standpunt en reageert gaandeweg steeds later
en uiteindelijk helemaal niet meer op voorstellen en verzoeken van Jan. Daarop stelt
de advocaat van Jan de tegenpartij voor om een deelgeschilprocedure aanhangig te
maken.

Jan:
“Als de tegenpartij geen probleem had gemaakt van de eindleeftijd had ik nooit een deel-
geschilprocedure aangespannen.”

De letselschaderegelaar kan zich daarin echter niet vinden, vooral niet omdat hij de
zaak dan moet teruggeven aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. De advocaat van
Jan zet echter door en dient individueel een verzoek in. Voor de zitting vindt tussen
partijen geen contact meer plaats. De zitting zelf verloopt vervolgens vlot en binnen
twee weken volgt een beschikking die luidt dat partijen als eindleeftijd 65 jaar hebben
aan te houden. Beide partijen accepteren deze beschikking en sluiten binnen enkele
weken een vaststellingsovereenkomst. Dit schaderegelingsproces nam in totaal vijf-
eneenhalf jaar in beslag.

Analyse

Dit geval illustreert dat onderhandelingen die jarenlang goed verlopen ineens kunnen
stagneren. In deze casus liepen de onderhandelingen vast op verschil van mening
over de vraag tot welke leeftijd Jan zou hebben doorgewerkt indien hij geen ongeval
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had gehad om zijn verlies aan verdienvermogen te kunnen berekenen. Doordat geen
van beide partijen op dit punt kon of wilde toegeven, werden de verhoudingen steeds
slechter en vond steeds minder communicatie plaats. Als gevolg daarvan ontstond
ook verschil van mening tussen Jan en zijn nieuwe advocaat over de te volgen stra-
tegie. Jan wilde om principiële redenen procederen, terwijl zijn advocaat nogmaals
wilde proberen een minnelijke regeling te bereiken. Uiteindelijk werd van de zijde
van Jan toch een deelgeschilprocedure aanhangig gemaakt. De daarin genomen rech-
terlijke beslissing doorbrak de patsteling waardoor partijen alsnog in goede harmonie
en binnen afzienbare tijd een vaststellingsovereenkomst konden sluiten. De proce-
dure voorkwam dus dat de onderhandelingen verder escaleerden. De waarde daar-
van mag niet worden onderschat. De onderhandelingen hadden immers al meer dan
vijf jaar geduurd en de casus toont duidelijk aan hoe belastend de afhandeling van de
schade voor Jan en Maria was, naast de grote gevolgen van het ongeval zelf. Zoals in
hoofdstuk 1 al werd opgemerkt, is deze casus een schoolvoorbeeld van hoe de pro-
cedure behoort te werken.

. DE FIETSTOCHT

In het voorjaarmaakt Ceesmet zijn gezin een fietstocht. Na enkele uren fietsen, beslui-
ten ze te lunchen aan de rand van een meer. Tijdens die lunch ziet Cees op een nabij-
gelegen parkeerterrein een paar jonge jongens in een auto rijden. Aan hun rijgedrag is
duidelijk te zien dat zij het aan het leren zijn. Cees besluit de jongens hier op aan te
spreken omdat er geen bevoegde rijinstructeur aanwezig is en er zich meerdere wan-
delaars en fietsers op het terrein bevinden. Hij fietst naar de auto toe en maant hen te
stoppen. Bij het afstappen, verliest hij echter tijdelijk het zicht op de auto. Op dat
moment trapt de bestuurder op het gaspedaal in plaats van op de rem en rijdt
hem omver. Cees wordt met meerdere gekneusde ribben en een gebroken pols naar
het ziekenhuis vervoerd.
Enkele dagen later beseft Cees dat zijn schade moet worden geregeld. Hij schakelt

een letselschadebureau in waarover hij goede verhalen heeft gehoord. De betreffende
letselschaderegelaar stelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ouders van de jon-
gens aansprakelijk waarna de onderhandelingen beginnen. Het onderhandelingspro-
ces verloopt echter niet zoals Cees en zijn letselschaderegelaar hadden verwacht.
Hoewel de onderhandelingssfeer goed is, blijken partijen inhoudelijk van mening
te verschillen. De schadebehandelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar (verder
schadebehandelaar AV) erkent pas na enkele maanden voor de helft aansprakelijk-
heid. Volgens hem had Cees de jongens niet behoeven aan te spreken en had hij zijn
fiets ook niet zo dicht bij de auto moeten neerzetten omdat hij op grond van het rij-
gedrag van de jongens wist dat zij geen auto konden rijden. Verschil van mening
bestaat ook over de door Cees geleden schade. Cees meent dat hij zijn werk als schil-
der niet meer kan uitoefenen waardoor zijn schildersbedrijf grote schade lijdt. De
schadebehandelaar AV is echter niet ervan overtuigd dat deze schade geheel door
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het ongeval is veroorzaakt. Volgens hem liggen daaraan ook preëxistentiële klachten
ten grondslag.

Er gaan enkele jaren van onderhandelen voorbij. Ondertussen vindt het strafproces
plaats waarin de jongens tot betaling van een boete worden veroordeeld. Uiteindelijk
concluderen beide partijen dat zij er in onderling overleg niet uitkomen en dat een
procedure nodig is. Zij schakelen beiden een advocaat in, waarop de advocaat van
Cees een deelgeschilverzoek indient om de aansprakelijkheid alsnog volledig erkend
te krijgen. Ter zitting blijkt echter dat de toedracht van het ongeval nog onvoldoende
duidelijk is. De rechter besluit in overleg met partijen een voorlopig getuigenverhoor
te gelasten. Ook wordt een voorlopig deskundigenonderzoek gestart om te achterha-
len welke schade als gevolg van het ongeval is geleden.

Deze voorlopige bewijsverrichtingen leiden ertoe dat de schadebehandelaar AV
alsnog voor tweederde aansprakelijkheid erkent. Hij blijft echter, in tegenstelling
tot Cees en zijn advocaat, vanmening dat eenderde voor rekening van Cees moet blij-
ven. Partijen besluiten daarom nogmaals een deelgeschilprocedure aanhangig te
maken. Dit keer over de vraag of sprake is van eigen schuld van Cees en bij een posi-
tieve beantwoording daarvan, voor welk percentage. Hoewel de advocaat van Cees
het verzoek indient, kan dit verzoek volgens beide advocaten als een gezamenlijk ver-
zoek worden beschouwd.

De rechter beslist dat Cees geen verwijt kan worden gemaakt van het ingrijpen op
zich, maar dat hij wel onvoorzichtig heeft gehandeld door bij het stallen van zijn fiets
de auto met de door hem als gevaarlijk beschouwde bestuurder uit het oog te verlie-
zen. Hij oordeelt dat Cees voor 20% heeft bijgedragen aan het ontstaan van het onge-
val en dat de schadevergoedingsplicht dus met 20% dient te worden verminderd.
Vervolgens honoreert hij echter het beroep op de billijkheidscorrectie omdat de fout
van Cees volgens hem niet opweegt tegen de ernstige fout van de bestuurder die in
grote mate verwijtbaar is. Daardoor komt de schade alsnog geheel voor rekening van
de verzekeraar.

Na de procedure worden de onderhandelingen aanvankelijk niet hervat. Volgens
de advocaat van de aansprakelijkheidsverzekeraar is maandenlang onduidelijk wie
de onderhandelingen aan de zijde van Cees zal oppakken: zijn advocaat, zijn oor-
spronkelijke letselschaderegelaar of nog een ander omdat Cees inmiddels naar Frank-
rijk is verhuisd. Hij vindt het niet gepast zelf het initiatief tot het voortzetten van de
onderhandelingen te nemen omdat Cees het verzoek heeft ingediend en dat verzoek
ook grotendeels is toegewezen. Hij vreest dat het als een daad van agressie van de
verzekeraar zalworden opgevat als hij het voortouw neemt. Ruimdriekwart jaar later
wordt duidelijk dat de letselschaderegelaar van Cees de onderhandelingen zal voort-
zetten en dat zijn advocaat alleen nog de bedrijfseconomische analyse in verbandmet
het verlies aan verdienvermogen zal begeleiden.

Vervolgens ontstaat verwarring over de inzet van de onderhandelingen. De letsel-
schaderegelaar van Cees blijft slechts verzoeken tot het verkrijgen van voorschotten
indienen, terwijl de advocaat van de verzekeraar naar een eindregelingwil toewerken
en deze verzoeken daarom afwijst. Daarop dreigt de letselschaderegelaar met een
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kort geding om betaling af te dwingen en dreigt de advocaat van de verzekeraar op
zijn beurt om een bodemprocedure aanhangig te maken.

Advocaat:
“Er zijn heel veel benadeelden en advocaten die heel slecht zijn in het naar een einde toe-
brengen van een zaak. In die gevallen zou ik graag zien dat rechters een zaak aanhouden
zodat je een stok achter de deur hebt. Alles staat of valt met een advocaat of benadeelde aan
de andere kant die regelingsbereid is. Het staat of valt met de kwaliteit van partijen.”

Uiteindelijk besluit de letselschaderegelaar van Cees het kort geding niet door te zet-
ten en nog één keer te proberen een minnelijke regeling te treffen. Daartoe schakelt hij
wederom een advocaat in, een andere dan voorheen. In het daarop volgende overleg
tussen de twee advocaten wordt alsnog een vaststellingsovereenkomst gesloten. In
totaal nam dit schaderegelingsproces zes jaar in beslag.

Analyse

Dit geval laat net als de ‘De avondwandeling’ zien dat ook bij goed verlopende onder-
handelingen soms een rechterlijk oordeel nodig is. In dit geval leidde het inhoudelijk
oordeel in de deelgeschilprocedure echter niet automatisch tot een snelle minnelijke
afronding. Daarvoor blijft vereist dat partijen zich zakelijk opstellen en met elkaar
communiceren. In casu vond na de procedure aan de zijde van Cees een wisseling
van belangenbehartiger plaats waardoor lang onduidelijk waswie de onderhandelin-
gen zou voortzetten en wie daartoe het initiatief zou nemen. Bovendien bleken de let-
selschaderegelaar van Cees en de advocaat van de aansprakelijkheidsverzekeraar het
niet goed met elkaar te kunnen vinden. Zij communiceerden weinig met elkaar en als
zij dat al deden, praatten zij langs elkaar heen. Zij begrepen elkaar niet en benoemden
dat evenmin waardoor maanden niet duidelijk werd dat zij van mening verschilden
over de inzet van de onderhandelingen. Dat had bijna tot een cumulatie aan proce-
dures geleid. Die impasse werd slechts doorbroken doordat de letselschaderegelaar
nog één keer een pogingwildewagen om tot een schikking te komen. De advocaat die
hij daarvoor inschakelde bleekwel zakenmet de advocaat van de aansprakelijkheids-
verzekeraar te kunnen doen, waardoor alsnog binnen afzienbare tijd een vaststel-
lingsovereenkomst kon worden gesloten.

. BOODSCHAPPEN DOEN

Fatima, een Nederlandse van Marokkaanse afkomst, heeft al lange tijd ruzie met een
voormalig klasgenoot. Als zij op een dag aan het winkelen is, komt zij hem onver-
wacht bij het oversteken van een kruispunt tegen. Hoewel zij op een zebrapad loopt,
geeft de man gas en rijdt haar aan. Hij is zo boos dat hij haar vervolgens nogmaals
overrijdt. Fatima raakt ernstig gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht waar
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zij pas na enkele dagen bijkomt. Zij blijkt inmiddels meerdere malen te zijn geope-
reerd en een nieuwe heup en een plaat in haar bovenbeen te hebben gekregen.

Pas enkele weken later kan zij naar huis om te revalideren. Met behulp van haar
man en enkele kennissen wordt zij verzorgd. Langzaam beseft zij dat zij voorlopig
niet zal kunnen werken. Dat komt hard aan omdat zij een jaarcontract heeft en het
zeer de vraag is of dat contract zal worden verlengd. Zij realiseert zich dat zij haar
schade zal moeten verhalen.

Via internet vindt zij een letselschaderegelaar en vraagt hem haar zaak te beharti-
gen. Na het plezierige eerste gesprek verneemt zij echter weken niets meer van hem
terwijl haar kosten oplopen. Nu zij via een kennis goede verhalen over een bepaalde
advocaat heeft gehoord, besluit ze van belangenbehartiger te wisselen. Deze advocaat
stelt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist aansprakelijk voor de door
haar geleden schade. De aansprakelijkheidsverzekeraar erkent de aansprakelijkheid en
schakelt een letselschaderegelaar in om de schade af te handelen.

Met Fatima gaat het ondertussen minder goed; ze heeft veel pijn. Als zij na lang
wachten wederom wordt geopereerd, blijkt een schroef in haar bovenbeen te zijn los-
geraakt waardoor zij opnieuw moet revalideren. Inmiddels is de automobilist straf-
rechtelijk veroordeeld voor een poging tot doodslag en zijn haar advocaat en de
letselschaderegelaar met onderhandelen gestart. Die onderhandelingen verlopen
vanaf het begin moeizaam. De advocaat en de letselschaderegelaar verschillen con-
tinu met elkaar van mening over de wijze van afhandelen en allerlei schadeposten.
Het grootste struikelblok vormt de vergoeding van de kosten van een medische
expertise. De advocaat van Fatima heeft op eigen initiatief een medisch onderzoek
door een gerenommeerd orthopeed laten verrichten. De resultaten daarvan heeft
hij aan de tegenpartij gestuurd met het verzoek de kosten daarvan te betalen. De let-
selschaderegelaar weigert daaraan te voldoen omdat de advocaat dat onderzoek op
eigen initiatief, zonder voorafgaand overleg heeft laten verrichten en omdat het
onderzoek volgens hem onnodig is verricht omdat er nog geen sprake is van een
medische eindtoestand. De advocaat van Fatima houdt echter vol dat duidelijkheid
over de ongevalsgevolgen is geboden en dat het aan hem is een deskundige en onaf-
hankelijke specialist uit te zoeken. Nu hij de resultaten daarvan heeft gedeeld, vindt
hij dat hij recht heeft op vergoeding van de kosten daarvan.

De discussies verergeren als Fatima na verloop van tijd geen voorschotten meer
ontvangt voor haar verlies aan verdienvermogen. De letselschaderegelaar meent ech-
ter dat hij zonder nadere informatie over het arbeidsverleden van Fatima niet kan
beoordelen of bevoorschotting nog terecht is. Hij betwist ook de hoogte van de ver-
goeding voor een medische behandeling aan haar rug omdat die klachten volgens
hem mede preëxistentiële klachten betreffen. Ook twijfelt hij aan de noodzaak en
de hoogte van de gedeclareerde tolkkosten omdat een vriendin van Fatima als tolk
heeft opgetreden en kan hij zich niet vinden in het aantal gedeclareerde uren en
het uurtarief van haar advocaat.

De onderhandelingen stagneren. De advocaat van Fatima neemt daarom contact op
met de schadebehandelaar van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Laatstgenoemde
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verwijst echter naar de letselschaderegelaar omdat de afspraak is dat die de schade zal
afhandelen.
Het schaderegelingsproces komt geheel stil te liggen. Na verloop van tijd verzoekt

de advocaat van Fatima de schadebehandelaar AV om zijn teamleider in te schakelen
en begint te sommeren. Als dat geen resultaat oplevert, dreigt hij een deelgeschilpro-
cedure aanhangig te maken om een voorschot voor het verlies aan arbeidsvermogen
te krijgen en vergoeding van meerdere medische behandelingen. Hij stuurt daartoe
ook een conceptverzoekschrift aan de tegenpartij.
De schadebehandelaar AV vervangt daarop de letselschaderegelaar door een advo-

caat waarna beide advocaten in overleg treden over het nut van een deelgeschilpro-
cedure. Zij komen echter niet tot overeenstemming waarop de advocaat van Fatima
een deelgeschilverzoek indient. Vrijwel tegelijkertijd dient hij ook een verzoekschrift
om een voorlopig deskundigenbericht in omvijf deskundigen te laten benoemen. Vol-
gens de advocaat beoogde hij daarmee de rechter tegemoet te komen opdat hij beide
verzoeken in één keer zou kunnen behandelen.
De rechter wijst beide verzoeken echter af. Het deelgeschilverzoekwijst hij af op het

proportionaliteitscriterium omdat de beslissing op het verzoek volgens hem onvol-
doende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst
over het geheel. Volgens hem hebben partijen onvoldoende onderhandeld voordat
de procedure werd gestart. De verzekeraar had immers opgemerkt niet tegen het
inschakelen van een deskundige te zijn, maar het inschakelen van een deskundige
op dat moment wegens het ontbreken van eenmedische eindtoestand nog niet zinvol
te achten. Bovendien heeft een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht vol-
gens hem tot doel om de wenselijkheid en haalbaarheid van een bodemprocedure
in te schatten, wat haaks staat op het doel van de deelgeschilprocedure om de buiten-
gerechtelijke onderhandelingen vlot te trekken en mogelijk definitief af te ronden. Hij
oordeelt dan ook dat het deelgeschilverzoek volstrekt onnodig en onterecht is inge-
diend. Daardoor blijven de kosten voor rekening van Fatima. Het verzoekschrift tot
een voorlopig deskundigenbericht wijst hij eveneens af omdat nog geen medische
eindtoestand is bereikt en omdat onduidelijk is waarom rapportages van al deze des-
kundigen nodig zouden zijn. Ook deze kosten blijven dus voor rekening van Fatima.
De advocaat van Fatima is verbaasd en kan zich in geen van beide beschikkingen

vinden. Hij start een kort geding om een voorschot op het verlies van het arbeidsver-
mogen te krijgen. Zodra de verzekeraar alsnog bereid blijkt een voorschot te verstrek-
ken, trekt hij dat kort geding in. Partijen hervatten de onderhandelingen echter niet.
De advocaat van de verzekeraar probeert nog om in contact met Fatima zelf te komen
om te kunnen achterhalen wat haar schade werkelijk is. Daarvan kan volgens haar
advocaat echter geen sprake zijn zolang zijn kosten niet worden betaald. Hij stelt
hoger beroep in tegen de afwijzing van het voorlopig deskundigenbericht en over-
weegt eveneens om via een bodemprocedure tegen de deelgeschilbeschikking in
hoger beroep te gaan.

 De deelgeschilprocedure



Advocaat van Fatima:
“Als met een partij geen land valt te bezeilen, is dat na een deelgeschilprocedure nog zo.”

Analyse

Dit geval illustreert dat onderhandelingen soms vanaf het beginmoeizaamverlopen en
dat een deelgeschilprocedure niet altijd een oplossing biedt. De advocaat van Fatima en
de schadebehandelaar AV hadden vrijwel vanaf het begin geen goed contact. In plaats
van dat zij communiceerden en samenwerkten, gingen zij elk hun eigen gang. Zij werk-
ten langs elkaar heen,waarna zij elkaar van hun eigen standpunten probeerden te over-
tuigen. Er werd bijvoorbeeld aangekondigd dat een specifieke medisch specialist zou
worden geraadpleegd, in plaats van dat eerst werd gevraagd of de tegenpartij daarmee
kon instemmen. Doordat geen overleg plaatsvond over de vraag of dit het juiste
moment was voor dit onderzoek en of de juiste deskundige werd aangezocht met
de juiste vragen, ontstond achteraf discussie over de vraag wie de kosten daarvan
moest dragen. Daardoor groeiden zij steeds meer uit elkaar, in plaats van naar elkaar
toe.Nadat ook het inroepen van hoger geplaatsten niet bleek te helpen, liepen de onder-
handelingen vast. Het aanhangig maken van de deelgeschilprocedure kan dan een
oplossing zijn. De procedure is echter bedoeld om partijen te stimuleren de onderhan-
delingen zelf voort te zetten. In dit geval bleek de advocaat van Fatima daartoe niet
bereid te zijn ondanks dat de rechter expliciet oordeelde dat juist meer onderhandelin-
gen nodig waren. Hij besloot door te procederen om alsnog zijn gelijk te halen en blok-
keerde het contact tussen zijn cliënt en de aansprakelijkheidsverzekeraar omdat hij
eerst zijn kosten betaald wilde zien. De deelgeschilprocedure was in dit geval dus
slechts een extra stap in een cumulatie aan procedures. De benadeelde, Fatima, onder-
vond daarvan de gevolgen omdat de kosten van zowel de deelgeschilprocedure als het
voorlopige deskundigenverzoek voor haar rekening bleven.

. WAT VALT OP?

Deze gevallen illustreren welke enorme gevolgen een ongeval voor benadeelden kan
hebben. In de eerste plaats is het fysieke en psychische herstel vaak heel belastend.
Dat kost veel tijd en energie. In de tweede plaats vergt de afwikkeling van de schade
ook veel aandacht, evenals een eventuele strafrechtelijke procedure.2

Benadeelden hebben dan ook behoefte aan de hulp van belangenbehartigers, zoals
in alle drie de gevallen bleek. Het vinden van een goede belangenbehartiger blijkt ech-
ter nog niet zo eenvoudig.3

2. Huver e.a. 2007, p. 31; Elbers en Akkermans 2013, p. 34; Lindenberg 2013, p. 106.
3. Zo ook Lindenberg 2013, p. 55. Blijkbaar is de folder ‘Grip op uw letselschade’ van de Letselschade Raad

diewaardevolle tips bevat om een deskundige belangenbehartiger te vinden, nog onvoldoende bekend.
De folder is raadpleegbaar op http://deletselschaderaad.nl/.

4 Gevalsbeschrijvingen



Daarnaast laten de gevallen duidelijk zien dat de onderhandelingen door allerlei
oorzaken kunnen vertragen en vastlopen. Daaraan kan zowel een juridisch geschil
als de manier waarop partijen zich tegenover elkaar gedragen, ten grondslag liggen.
Zo bleven de belangenbehartigers in de casus van ‘De avondwandeling’ en ‘Bood-
schappen doen’ hun eigen standpunt tegenover elkaar herhalen in plaats van te over-
leggen. Daardoor bekoelden de verhoudingen, groeiden zij uit elkaar en namen de
mogelijkheden om te onderhandelen af.4 In het geval van ‘De fietstocht’ pakten de
advocaten dit beter aan. Zij benoemden hun geschil en zochten gezamenlijk naar
eenmanier om die patstelling op te lossen. Dat bleek tot twee keer toe een deelgeschil-
procedure te zijn. In deze casus liep het onderhandelingsproces echter alsnog maan-
den vertraging op omdat Cees na de procedure van belangenbehartiger wisselde en
zijn letselschaderegelaar en de advocaat van de aansprakelijkheidsverzekeraar het
niet goedmet elkaar bleken te kunnen vinden. De interactie tussen partijen is dus cru-
ciaal, zowel om een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te behalen als om
optimaal van de uitkomst van de procedure te kunnen profiteren. Indien partijen
voorafgaand aan de procedure geen goede onderhandelingsrelatie hebben, is het
voortzetten van de onderhandelingen na de procedure vaak lastig zo niet onmogelijk,
zoals de casus ‘Boodschappen doen’ illustreerde.
Opvallend is ook de vaak ingewikkelde en variabele constellatie van partijen en

relaties met alle gevolgen van dien. Als voorbeeld kan de casus ‘De avondwandeling’
dienen waarin de advocaat van Jan van baan wisselde waardoor zijn kantoorgenoot
zich eerst weer moest inlezen. In het geval van ‘De fietstocht’ leidde de wisseling van
belangenbehartiger na de procedure zelfs tot zoveel verwarring dat de onderhande-
lingen maanden stillagen.
Verder blijken ook verschillende belangen te kunnen botsen, niet alleen tussen par-

tijenmaar ook tussen de belangenbehartiger en zijn cliënt. In het geval van ‘De avond-
wandeling’ wilde Jan immers procederen, terwijl zijn nieuwe advocaat eerst
nogmaals wilde proberen een minnelijke regeling te bereiken. Een ander voorbeeld
is de advocaat van Fatima in de casus ‘Boodschappen doen’ die het contact tussen
de aansprakelijkheidsverzekeraar en zijn cliënt belemmerde zolang zijn kosten niet
werden betaald.
Tot slot laten de gevallen zien dat de deelgeschilprocedure tot een versneldeminne-

lijke afronding kan leiden als partijen zich zakelijk opstellen en met elkaar communi-
ceren. De procedure biedt echter niet altijd een oplossing.

4. Vgl. Mastenbroek 2012, pp. 62, 116.
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