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 ONDERHANDELEN OVER PERSONENSCHADE

. INLE ID ING

Uit de gevalsbeschrijvingen in hoofdstuk 4 blijkt dat de onderhandelingen niet alleen
kunnen worden belemmerd door juridische geschillen, maar ook door wat zich tus-
sen partijen buiten het juridische terrein afspeelt. Denk aan de manier waarop zij zich
tegenover elkaar gedragen, de tegengestelde belangen die zij nastreven en de inge-
wikkelde en variabele constellatie van partijen en relaties. In dit hoofdstuk staat
daarom de vraag centraal wat onderhandelen is en onder welke voorwaarden par-
tijen daartoe in staat zijn. Vervolgens wordt nagegaan of het onderhandelingsproces
ter afwikkeling van personenschade aan die voorwaarden voldoet.

. ONDERHANDELEN

Partijen die onderhandelen proberen door een proces van geven en nemen tot een
voor hen beiden aanvaardbaar resultaat te komen. In de onderhandelingsliteratuur
bestaan voor onderhandelen verschillende definities die min of meer aan elkaar gelijk
zijn. Zij hebben met elkaar gemeen dat sprake moet zijn van communicatie om over-
eenstemming te bereiken, waarbij partijen enerzijds bepaalde gezamenlijke belangen
nastreven en anderzijds eigen belangen die daaraan strijdig zijn.1 Hieruit zijn voor-
waarden af te leiden waaraan moet worden voldaan, om te kunnen onderhandelen.

In de eerste plaats is vereist dat partijen relatief sterk van elkaar afhankelijk zijn om
resultaat te kunnen bereiken (wederzijdse afhankelijkheid). Zij overleggen met elkaar
omdat zij iets van elkaar gedaan willen krijgen.

In de tweede plaats is vereist dat geen van beide partijen een duidelijk machtsover-
wicht heeft. Er is een bepaalde mate van gelijkwaardigheid nodig.2 Partijen zullen
altijd van elkaar verschillen en van een volledige machtsgelijkheid zal vrijwel nooit
sprake zijn. Het gaat erom dat die verschillen niet te groot mogen zijn omdat het
gedrag van partijen dan verandert.3 Naarmate de machtsongelijkheid toeneemt,

1. Fisher, Ury en Patton 2010, pp. 15, 16; Mastenbroek 2012, pp. 21, 69.
2. Mastenbroek 2011, p. 63; Van Houtem 2010, p. 63.
3. Mastenbroek 2011, p. 100.



zal de sterkere partij gaan domineren waardoor de onderhandelingsmogelijkheden
afnemen. Machtsverschillen kunnen een eigen dynamiek in werking stellen die sterk
escalerend werkt, met als resultaat dat er voortdurend impasses optreden en het pro-
ces onbeheersbaar wordt.4

Om te kunnen onderhandelen, is in de derde plaats vereist dat partijen naast eigen
belangen ook gezamenlijke belangen nastreven. Een voor hen beiden acceptabel
onderhandelingsresultaat is alleen haalbaar indien zij in zekere mate afstand nemen
van hun eigen belangen, anders loopt het onderhandelingsproces vast. De casussen
‘De avondwandeling’ en ‘Boodschappen doen’ zijn voorbeelden daarvan. Afstand
nemen van eigen belangen is echter niet eenvoudig. Mensen en dus ook onderhande-
laars zijn geneigd hun eigen belang voorop te stellen. Bij moeilijke of belangrijke
onderhandelingen denken zij veelal dat datgene wat in hun voordeel werkt, zowel
objectief gezien eerlijk als het meest waarschijnlijke resultaat is.5 Bovendien streven
partijen zowel materiële als immateriële belangen na. Aanvankelijk werd gedacht
dat het bij onderhandelen alleen om financiële overwegingen ging. Partijen zouden
de opbrengsten van alle beschikbare alternatieven verzamelen en daaruit de optie
met het meest gunstige saldo aan kosten en baten kiezen. Inmiddels is echter bekend
dat partijen ook invloed ondervinden van emoties en dat zij ook factoren uit hun soci-
ale omgeving meewegen om bijvoorbeeld persoonlijke relaties of handelsrelaties te
behouden.6

In de vierde plaats is vereist dat partijen in voldoende mate met elkaar communi-
ceren. Alleen door contact te onderhouden over de inhoud, het proces en de onder-
linge relatie kunnen zij achterhalen of er nog onderhandelingsruimte en
onderhandelingsbereidheid is en kunnen zij misverstanden en problemen achterha-
len en oplossen. Het zonder vooringenomen denkbeelden naar elkaar luisteren om
elkaar te kunnen begrijpen, is echter om meerdere redenen niet eenvoudig.7

Ten eerste is het verborgen houden van de marges onderdeel van het onderhande-
lingsspel. De onderhandelaars weten alleen wat hun eigen bereidheid en inzet is en
niet die van de tegenpartij. Door te overvragen kunnen zij wisselgeld creëren dat zij
later weer kunnen inzetten om een ander punt binnen te halen. Die marges zullen zij
niet snel weggeven zonder te weten wat daar tegenover staat, met het risico dat daar-
van misbruik wordt gemaakt.8

Ten tweede kunnen onderhandelaars fundamenteel van elkaar verschillen. Dat
geldt zowel voor de manier waarop zij een boodschap ontvangen en waarop zij zich
een oordeel vormen, als voor de tijd die zij nodig hebben om een beslissing te nemen
en de manier waarop zij reageren.9

4. Mastenbroek 2012, p. 121; Van Houtem 2010, pp. 63, 72.
5. Thaler en Sunstein 2008, p. 233.
6. Klein Haarhuis 2008, pp. 17, 18.
7. Fisher, Ury en Patton 2010, pp. 61, 62.
8. Binmore 2007, p. 149.
9. Faddegon 2009, pp. 115, 116, 119, 120, 123, 126; Tiemeijer en Thomas 2009, p. 16.
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Ten derde kunnen onderhandelaars het niet altijd opbrengen om logisch te redene-
ren en consistent te zijn. Zij nemen vaak beslissingen die zij niet zouden hebben geno-
men als zij over alle informatie, onbeperkte cognitieve vaardigheden en volledige
zelfbeheersing hadden beschikt.10 Mensen en dus ook onderhandelaars beslissen
van nature in een smal kader op basis van de beschikbare feiten ‘What you see, is
all there is.’11 Zij zoeken naar samenhang in de willekeurigheid om de werkelijkheid
redelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder voor te stellen dan hij is. Daarbij vertrou-
wen zij meer op snelle conclusies dan op de kwaliteit en kwantiteit van de informatie
die de indrukken en ingevingen verzorgt. Niet de volledigheid maar de consistentie
maakt het verhaal goed.12 Als gevolg daarvan ontstaat bij een partij subjectief vertrou-
wen, wat dus geen beredeneerde inschatting is maar een gevoel.13 Daarbij kan een-
voudig over het hoofd worden gezien dat de andere partij over andere, eveneens
relevante informatie kan beschikken.

Het onjuist inschatten van kansen en onzekerheden wordt nog vergroot door voor-
keuren en aversies. Zo bestaat in het algemeen een voorkeur voor zekerheid, waar-
door opties waarvan de kosten en baten zeker zijn, onevenredig zwaar meewegen
in vergelijking met onzekere kosten en baten.14 Ook bestaat veelal een voorkeur voor
het heden waardoor onmiddellijke beloningen worden geprefereerd boven uitge-
stelde beloningen.15 Daarnaast is de afkeer van verlies doorgaans zo groot dat onder-
handelaars liever het onzekere voor het zekere nemen. Bij dreiging van verlies zijn zij
daarom vaak eerder bereid risico’s te nemen.16

Voldoende cognitieve capaciteit en motivatie kunnen corrigerend werken en de
hiervoor genoemde ‘bias’ door verschil in informatie, voorkeuren en aversies tegen-
gaan. Dat vergt echter zelfbeheersing en dat vermogen is niet onbeperkt beschikbaar.
Bovendien zal het tonen van zelfbeheersing voor de benadeelde vaak nog moeilijker
zijn dan voor de professioneel betrokken belangenbehartigers en schadebehandelaars
AV. De benadeelde bevindt zich immers ook in een fysiek en psychisch herstelproces
wat de nodige emoties met zich kan meebrengen. Het kan voor hem dan ook lastiger
zijn om een zaak te overzien, logisch te redeneren en weloverwogen beslissingen te
nemen. Onderhandelaars zullen dus niet altijd logisch redeneren en consistent zijn.

Om te kunnen onderhandelen, is kortom vereist dat partijen relatief sterk van elk-
aar afhankelijk zijn, dat geen van beiden een duidelijk machtsoverwicht heeft, dat zij
zowel eigen belangen als gemeenschappelijke belangen nastreven en dat zij in vol-
doende mate met elkaar communiceren.

10. Tiemeijer en Thomas 2009, p. 13; Potters en Prast 2009, p. 49; Van Toor, Soeharno en Smits 2013, p. 3150.
11. Kahneman 2011, pp. 93, 359.
12. Ibid, pp. 93, 95, 123.
13. Ibid, p. 221.
14. Van Dijk en Zeelenberg 2009, p. 34.
15. Ibid, pp. 36, 37; Tiemeier 2011, pp. 17, 18.
16. Potters en Prast 2009, p. 54; Van Dijk en Zeelenberg 2009, pp. 36-38; Tiemeijer 2011, p. 13; Kahneman

2011, p. 322; Thaler en Sunstein 2008, pp. 42, 43, 138.
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. ACTOREN EN ONDERHANDELINGSRELATIES B I J DE AFWIKKEL ING VAN

PERSONENSCHADE

De vraag is of bij de afwikkeling van personenschade aan de hiervoor genoemde
voorwaarden om te kunnen onderhandelen, wordt voldaan. Voor een antwoord
daarop is eerst duidelijkheid nodig over welke actoren bij een concrete onderhande-
lingssituatie kunnen zijn betrokken en welke onderhandelingsrelaties zich daarbij
kunnen voordoen.
De betrokken actoren zijn in hoofdstuk 1 reeds kort beschreven. Dat zijn de bena-

deelde of zijn of haar nabestaanden en degene die de schade heeft veroorzaakt of zijn
of haar nabestaanden dan wel degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden.
De aansprakelijk gestelde persoon zal veelal over een aansprakelijkheidsverzekering
beschikken waardoor hij de onderhandelingen aan de schadebehandelaar van een
aansprakelijkheidsverzekeraar (schadebehandelaar AV) zal overlaten. Daarnaast
doen partijen vaak een beroep op een belangenbehartiger. Dat kan een letselschade-
regelaar zijn, een advocaat of een behandelaar van een rechtsbijstandsverzekeraar
indien een rechtsbijstandsverzekering is afgesloten (behandelaar RBV). Deze actoren
kunnen zich in verschillende relaties tot elkaar verhouden.
Bij eenvoudige zakenwaarin sprake is van licht letsel, kan de benadeelde de schade

meestal zelf afwikkelen met de aansprakelijk gestelde persoon of de schadebehande-
laar van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarbij kan de aansprakelijkheidsverze-
keraar voor het schaderegelen nog een letselschaderegelaar inschakelen.

In meer complexe zaken waarbij sprake is zwaar letsel of zelfs van overlijden, laat de
benadeelde zich doorgaans bijstaan door een belangenbehartiger. Daarbij kan de
behandelaar RBV, net zoals de schadebehandelaar AV, voor het schaderegelen een
letselschaderegelaar inschakelen.

Figuur 5.1 Onderhandelingsrelaties

1.       Benadeelde

3.       Benadeelde

2.       Benadeelde

Aansprakelijk gestelde partij

Schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV
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Indien een gerechtelijke procedure dreigt, doen zowel de letselschaderegelaar als de
behandelaar RBV en de schadebehandelaar AV doorgaans een beroep op een
advocaat.

4.     Benadeelde en
        behandelaar RBV

6.     Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        letselschaderegelaar

8.     Benadeelde en
        letselschaderegelaar

9.     Benadeelde en
        letselschaderegelaar

10. Benadeelde en advocaat

11. Benadeelde en advocaat

7.     Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        letselschaderegelaar

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

Letselschaderegelaar en
schadebehandelaar AV

5.     Benadeelde en
        behandelaar RBV

12.  Benadeelde en
        behandelaar RBV en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV

13.  Benadeelde en
        letselschaderegelaar en
        advocaat

 Advocaat en schadebehandelaar AV

14.  Benadeelde en advocaat  Advocaat en schadebehandelaar AV

5 Onderhandelen over personenschade



Na de procedure geven de specifiek hiervoor ingeschakelde advocaten de zaak in het
algemeen terug aan de oorspronkelijke onderhandelaars. In deze fase doen zich dus
weer dezelfde onderhandelingsrelaties voor als in de fase voorafgaand aan de gerech-
telijke procedure.
Uit dit overzicht van onderhandelingsrelaties blijkt dat de hoeveelheid en diversi-

teit aan betrokken actoren vaak groot is en bovendien tijdens de onderhandelingen
kan wijzigen. Opvallend is ook dat de benadeelde praktisch altijd met een ervaren
schadebehandelaar AV of een door hem ingeschakelde ervaren letselschaderegelaar
blijkt te onderhandelen. Daarvan is alleen geen sprake in het meest eenvoudige geval
waarin licht letsel is opgelopen en de benadeelde de schade zelf kan afhandelen met
de schadeveroorzaker of de daarvoor aansprakelijk gehouden persoon (onderhande-
lingsrelatie 1). In meer complexe zaken laat de benadeelde zich bijstaan door een
belangenbehartiger. Onzeker is echter of hij daardoor een vergelijkbare onderhande-
lingspositie krijgt als zijn ervaren tegenpartij.
Het is dan ook de vraag of partijen bij de afwikkeling van personenschade elkaar

altijd in gelijke mate nodig hebben, hoe de macht tussen hen is verdeeld, welke belan-
gen zij nastreven en of zij in voldoende mate met elkaar communiceren. Om op deze
vragen antwoord te krijgen, worden hierna de belangen van de verschillende actoren
nader belicht en tevens de manier waarop zij zich in de verschillende onderhande-
lingsrelaties tot elkaar verhouden.

. DE BELANGENAFWEGING VAN BENADEELDEN

Uit het terreinverkennend onderzoek naar ‘Slachtoffers en aansprakelijkheid’ van
2007 bleek dat de meeste benadeelden primair financiële compensatie nastreven.17

Dat zij daarnaast ook immateriële belangen, zoals erkenning van de tegenpartij en
hun omgeving proberen te bereiken, komt onder § 5.10 nog aan de orde. Benadeelden
willen minimaal de door hen opgelopen fysieke en psychische schade en de met het
herstel gepaard gaande kosten vergoed zien. Die vergoeding kan immers bepalen op
welke manier zij zich de rest van hun leven maatschappelijk kunnen handhaven.
Voor nabestaanden kan een financiële vergoeding eveneens belangrijk zijn, vooral
indien zij voor hun levensonderhoud van de benadeelde afhankelijk waren.
Het verkrijgen van financiële compensatie vraagt echter vaak eerst een investering.

Hoewel de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aanprakelijkheid inge-
volge artikel 6:96 lid 2 BW voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmer-
king komen, is op voorhand niet zeker dat deze kosten ook geheel of gedeeltelijk
zullen worden vergoed. Die kosten kunnen hoog oplopen en dienen veelal eerst te
worden voorgeschoten. Er bestaan wel regelingen waarop een benadeelde onder
bepaalde voorwaarden een beroep kan doen, maar die voorzien meestal slechts in

17. Huver e.a. 2007, p. 53.
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een tegemoetkoming in de kosten of een lening. Zo heeft een benadeelde ingevolge de
Wet op de rechtsbijstand onder een bepaalde inkomensgrens en vermogensgrens
recht op gefinancierde rechtshulp of rechtsbijstand, maar de kosten van een eventuele
gerechtelijke procedure komen in beginsel voor eigen rekening.18

Van het inkomen en het vermogen blijkt dan ook invloed uit te gaan op de keuze
van een oplossingsstrategie bij geschillen. Hoewel het aanpakken van een probleem
waarvan de verwachte baten groter zijn dan de kosten voor elk individu interessant
lijkt te zijn, ongeacht zijn financiële positie, blijkt bij gelijke verwachte baten en kosten
het relatieve risico voor iemandmet een lager inkomen groter. Een partij met een lager
inkomen zal zich terughoudender en dus risicoaverser opstellen bij het investeren in
een onzekere toekomst.19 Deze partij heeft immers weinig speelruimte om eventuele
kosten bij vertraging op te vangen of voor te schieten, dan wel om een procedure aan-
hangig te maken. De benadeelde wordt in zijn streven naar financiële compensatie
dus beperkt door zijn eigen inkomen en vermogen. De kans bestaat dat hij genoegen
moet nemen met een aanbod dat voor hem acceptabel is, maar niet het best haalbare.

. DE BELANGENAFWEGING VAN AANSPRAKEL I JKHEIDSVERZEKERAARS

Een aansprakelijkheidsverzekeraar is een commerciële speler die op zijn eigen voort-
bestaan is gericht. Hij zal zijn kostenwillen terugverdienen enwinst willenmaken om
nieuwe investeringen te kunnen doen. Daarbij kan hij naar het maximaliseren van de
winst in een reeks van zaken streven omdat hij ‘repeat player’ is en zijn risico kan
spreiden. Desalniettemin kan het lastig zijn concurrerend te blijven, zoals de markt
van motorrijtuigenverzekeringen treffend illustreert.

De wettelijke plicht tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtui-
gen garandeert een bepaalde vraag naar dit produkt. Deze vraag leidt tot aanbod van ver-
zekeringen en daarmee tot concurrentie onder verzekeraars om het grootste marktaandeel
te verkrijgen. In een vrije markt blijft de premie door de concurrentie tussen de verzekeraars
op een zo laagmogelijk niveau. Daarnaast gaat ook van verzekeringnemers een neerwaartse

18. Voor eigen rekening blijven de eigen bijdrage, de kosten voor het opvragen vanmedische informatie en
het inschakelen van eenmedisch adviseur, de griffierechten, de kosten voor het oproepen en raadplegen
van deskundigen en getuigen en bij verlies van een procedure de proceskostenveroordeling. De kosten
van rechtsbijstand kunnen bovendien ingevolge artikel 34, onderdelen f en g van de Wet op de rechts-
bijstand alsnog voor rekening van de benadeelde komen indien de inkomensgrens en de vermogens-
grens door het toekennen van een schadevergoeding worden overschreden. Verder kan de benadeelde
onder bepaalde voorwaarden ook een subsidie van maximaal € 200 van de Raad voor Rechtsbijstand
krijgen om de medische haalbaarheid van een letselschadezaak te kunnen bepalen (artikel 3, derde lid,
van de Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken, Stscrt. 2005,
140, in werking getreden op 24 juli 2005 met terugwerkende kracht tot 10 mei 2005). Indien het haal-
baarheidsonderzoek uitwijst dat een zaak haalbaar is, kan de benadeelde een lening van € 3.000 voor
deskundigenberichten bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen, http://www.rechtsbijstand.nl/.

19. Van Velthoven en Ter Voert 2003, pp. 61, 112; Van Velthoven en Klein Haarhuis 2009 p. 121.
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druk op de premie uit. Bij andere factoren dan een lage premie hebben zij immers geen
belang omdat niet zij, maar de toekomstige benadeelde wordt geconfronteerd met de
manier waarop de verzekeraar de schade afhandelt en de schadebedragen vaststelt. Consu-
mentenorganisaties moedigen verzekeringnemers ook aan om deze verzekeringen tegen
een zo laag mogelijke prijs af te sluiten, zoals de volgende leuze op de website van de Con-
sumentenbond illustreert:
“Flink besparen op je autoverzekering? Vergelijken is nu heel eenvoudig. Vul je gegevens in
en je krijgt de gunstigste autoverzekeringen. Dat is makkelijk geld verdienen!”20

Dat dit marktmechanisme van gerichtheid op een zo laag mogelijke premie zelfs ertoe
kan leiden dat niet-kostendekkende premies worden gehanteerd, bleek in 2010 en
2011. Pas nadat De Nederlandsche Bank de WAMverzekeraars had opgeroepen om
maatregelen te nemen omdat te veel verzekeraars niet-kostendekkende premies bleken
te hanteren, stegen de premies fors, soms wel met 11%. Dit probleem lijkt zich ook in
2015 weer voor te doen.

Het succes van aansprakelijkheidsverzekeraars hangt dan ook af van het maken van
goede financiële reserveringen en daarvoor zijn schadebehandelaars AV verantwoor-
delijk. Mede vanwege de herverzekering, schatten deze behandelaars bij elke schade-
melding welk bedrag aan schadevergoeding maximaal zal worden uitgekeerd en
maken zij daarvoor intern een financiële reserve aan. Bij de afwikkeling van de schade
zullen zij de kosten dan ook binnen die grenzen willen houden. Het verdienmodel
van de aansprakelijkheidsverzekeraar is dus direct van invloed op het onderhande-
lingsgedrag van schadebehandelaars AV omdat zij mede daaropworden beoordeeld.
Schadebehandelaars AV zijn echter veelal ook aan zelfregulering gebonden omdat

de meeste verzekeraars bij het Verbond van Verzekeraars zijn aangesloten. Daardoor
hebben zij zich aan de kernwaarden van de Gedragscode Verzekeraars gecommitteerd
die de basis van de regulering vormt en aan de Gedragscode Behandeling Letselschade
(GBL) en de Gedragscode medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aanspra-
kelijkheid (GOMA).21 Zoals uit de beschrijvingen van de GBL en de GOMA in hoofd-
stuk 2 reeds bleek, behoren partijen de benadeelde bij de schaderegeling centraal te
stellen en te streven naar een minnelijke regeling, uitgaand van het harmoniemodel
waarbij partijen samenwerken en niet tegenover elkaar staan. Er is ook een door de
branche zelf in het leven geroepen Tuchtraad Assurantiën die eventuele verzekerings-
klachten toetst. De uitspraken daarvan worden aan het bestuur van het Verbond voor-
gelegd die vervolgens beslist of en zo ja, welke sanctie behoort te worden opgelegd.
De preventieve werking van zelfregulering mag echter niet worden overschat. Of

iemand zich door (zelf)regulering laat leiden, hangt mede af van de betreffende

20. Http://www.consumentenbond.nl/. De Consumentenbond komt op voor de belangen van alle consu-
menten. De missie is om consumenten in staat te stellen beter en makkelijker keuzes te maken, met
respect voor mens en milieu.

21. De Gedragscode Verzekeraars is raadpleegbaar op https://www.verzekeraars.nl/, de GBL en de
GOMA op http://deletselschaderaad.nl/.
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persoon en zijn functie en rol in de organisatie.22 Bovendien is het nastreven van
financiële belangen een legitiem doel waardoor inbreuken op de open geformuleerde
gedragsregels vaak lastig zijn te bewijzen. Dat de naleving en handhaving van de zelf-
regulering geen eenvoudige taak is, blijkt ook al uit de in 2009 door het Verbond van
Verzekeraars opgerichte Stichting Toetsing Verzekeraars. Deze stichting heeft tot doel
de naleving van zelfregulering naar letter en geest te bevorderen, zoals in hoofdstuk 2
reeds werd beschreven. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze regels in economisch
lastiger tijden onder druk komen te staan en financiële overwegingen zwaarder
wegen.

. DE VERHOUDING TUSSEN PARTI JEN IN EENVOUDIGE ZAKEN

Bij licht letsel kan de benadeelde de schade doorgaans zelf afhandelen met de schade-
veroorzaker dan wel degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden (onderhan-
delingsrelatie 1). Denk bijvoorbeeld aan het geval waarbij een cafébezoeker slaags
raakt met een onverzekerde eigenaar. In deze onderhandelingsrelatie zullen partijen
tegengestelde financiële belangen nastreven en zal de competitieve onderhandelings-
stijl overheersen.23 Bij een dergelijke wijze van onderhandelen doen partijen extreem
eenzijdige schikkingsvoorstellen, waarbij zij overvragen en onderbieden en zolang
mogelijk aan hun standpunt vasthouden om te proberen de ander tot zoveel mogelijk
concessies te bewegen. Het gaat daarbij slechts om winst of verlies. Of die onderhan-
delingen succesvol verlopen, zal mede afhangen van de kennis, vaardigheden en
financiële middelen waarover partijen beschikken.

Een dergelijke onderhandelingsrelatie zal echter niet vaak voorkomen omdat de
aansprakelijk gestelde partij meestal over een aansprakelijkheidsverzekering zal
beschikken (onderhandelingsrelaties 2 en 3). In dat geval onderhandelt de onervaren
benadeelde, ook wel aangeduid als ‘one shotter’, met een schadebehandelaar AV of
een daardoor ingeschakelde letselschaderegelaar die ‘repeat player’ is. De professio-
nele partij zal over kennis en ervaring met het schaderegelingsproces beschikken.
Daarnaast zal hij ook onderhandelingsvaardigheden, een eenvoudig toegankelijk net-
werk van deskundigen en voldoende financiële middelen hebben.24 Daaraan zal het
de benadeelde in het algemeen juist ontbreken. Nu deze partijen tegengestelde finan-
ciële belangen nastreven, zal evenals in onderhandelingsrelatie 1, de competitieve
onderhandelingsstijl overheersen. Daarbij kan de schadebehandelaar AV domineren
omdat hij een betere uitgangspositie heeft. Hij kan de benadeelde dwingen zoveel in
de onderhandelingen te investeren dat hij het uiteindelijk financieel niet meer kan

22. Veerman en Mulder 2010, pp. 75 en 76 waar in noot 134 wordt verwezen naar Roe 2009 enWilson 2000
die onderscheid maakt tussen bestuurders, managers en uitvoerders, waarbij de rollen en de erbij
horende belangen en gedragingen verschillen.

23. Mnookin, Peppet en Tullumello 2000, p. 168.
24. Niemeijer 2014, p. 3.
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opbrengen en met een lager bedrag moet instemmen dan waarop hij recht heeft.25 De
schadebehandelaar AV zal daarin niet tever willen gaan vanwege eventuele imago-
schade en omdat hij aan de Gedragscode Behandeling Letselschade is gebonden.
Zoals eerder bleek, mag de preventieve werking van zelfregulering echter niet wor-
den overschat. De financiële overwegingen kunnen zwaarder wegen. De winst die de
verzekeraar op deze manier behaalt kan eenvoudig de kosten overtreffen van af en
toe een verloren zaak, die ondanks alle belemmeringen toch door de benadeelde is
doorgezet. In de onderhandelingsrelaties 2 en 3 wordt dus niet voldaan aan de ver-
eisten om te kunnen onderhandelen. Partijen zijn niet relatief sterk van elkaar afhan-
kelijk, er is sprake van een onevenwichtige machtsverhouding en zij streven
tegengestelde financiële belangen na. Op de vraag of zij in voldoendemate met elkaar
communiceren wordt in § 5.10 nog teruggekomen.

. KAN DE BENADEELDE ZI JN ACHTERSTAND MET EEN

BELANGENBEHARTIGER INLOPEN?

Partijen kunnen voor het onderhandelen ook belangenbehartigers betrekken
(onderhandelingsrelaties 3 tot en met 11). Dat vergt een investering die alleen
zal worden gedaan indien de kosten ervan opwegen tegen de baten (kosten-
batenanalyse).26 Bij een grote schadeclaim en een reële kans op succes zal dat
het geval zijn, bij kleine en middelgrote schadeclaims meestal niet. Bij meer com-
plexe zaken doen benadeelden dan ook vrijwel altijd een beroep op een
belangenbehartiger.
De vraag is echter of de benadeelde zijn achterstand op de aansprakelijkheidsver-

zekeraar geheel kan inlopen door een beroep op de hulp van een belangenbehartiger
te doen. Een belangenbehartiger zal als ‘repeat player’ in het algemeen net als de aan-
sprakelijkheidsverzekeraar, over kennis, ervaring, een eenvoudig toegankelijk net-
werk van deskundigen en onderhandelingsvaardigheden beschikken. Bovendien
kan hij door zijn professionele betrokkenheid zakelijker oordelen dan de benadeelde
en daardoor bijdragen aan een meer neutrale onderhandelingssfeer.
Zoals eerder bleek, hangt de keus voor een bepaalde onderhandelingsstrategie

echter mede af van de inkomens- en vermogenspositie van de benadeelde. Die positie
zal in het algemeen minder goed zijn dan die van zijn tegenpartij, de aansprakelijk-
heidsverzekeraar. Verder kan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar een belangenbe-
hartiger inschakelen en die zal tegen een hoger tarief, een kwalitatief betere
belangenbehartiger kunnen krijgen, met wie hij vaak ook al een relatie zal hebben
opgebouwd. Hoe hechter en duurzamer die relatie is, hoe meer de loyaliteit van
die belangenbehartiger zal uitgaan naar zijn cliënt in plaats van naar zijn beroeps-
groep of de rechtbank en des te groter de voordelen worden van gegroeide ervaring

25. Smeehuijzen 2009, p. 334.
26. Van Velthoven en Ter Voert 2003, p. 56; Van Velthoven en Klein Haarhuis 2009, p. 121.
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en begeleiding bij de totale strategie.27 Bovendien zullen belangenbehartigers naast
de belangen van hun cliënt ook eigen belangen nastreven, die van die van hun cliënt
kunnen afwijken.28 De benadeelde wordt kortom geconfronteerd met onzekerheid
over de daadwerkelijke doelstellingen van zijn belangenbehartiger die hij door een
gebrek aan kennis niet kan controleren.

De benadeelde kan zijn achterstand op de aansprakelijkheidsverzekeraar dus deels
inlopen door een belangenbehartiger te betrekken, maar nooit helemaal.

. DE BELANGENAFWEGING VAN BELANGENBEHARTIGERS

Belangenbehartigers zijn, net als aansprakelijkheidsverzekeraars, commerciële spe-
lers die op hun eigen voortbestaan zijn gericht. Ook zij zullen winst willen maken
en hun relaties voor de toekomst willen behouden (‘shadow of the future’).29 Zij zijn
echter veelal ook aan beroeps- en gedragsregels gebonden. Hierna wordt voor de ver-
schillende soorten belangenbehartigers bezien waaruit hun financiële belangen
bestaan en of, en zo ja, aan welke beroeps- en gedragsregels zij zijn gebonden en welk
effect daarvan uitgaat op hun onderhandelingsgedrag.

De belangenafweging van letselschaderegelaars

Letselschaderegelaars zijn aan geen beroeps- of gedragsregels gebonden. Zij kunnen
zich wel vrijwillig aansluiten bij bijvoorbeeld de beroepsvereniging het Nederlands
Instituut van Schaderegelaars (NIS), de Stichting Nederlands Instituut Van Register
Experts (Stichting NIVRE), de Nationale Letselschade Experts (NLE) of de Stichting
Keurmerk Letselschade. In dat geval zijn zij aan regels gebonden, bijvoorbeeld over
de wijze waarop zij hun honorarium mogen bepalen.30 In alle andere gevallen is een
letselschaderegelaar dus vrij in de keuze van zijn verdienmodel, waardoor de kans
groter is dat hij een eigen belang bij de afloop van de zaak krijgt en zijn onafhankelijk-
heid kan verliezen. Hij kan in die gevallen immers eerder zijn geneigd, zijn eigen

27. Galanter 2005, p. 444.
28. Niemeijer 2014, p. 9.
29. Dal Bo 2005, p. 1591.
30. Artikel 4.27 van het huishoudelijk reglement van het NIS: “Niet meer dan een redelijk voorschot dan

wel een redelijk honorarium mag in rekening worden gebracht.” Artikel 7 gedragsregels NIVRE:
“Slechts een passende en transparante beloning voor de verrichte werkzaamheden mag in rekening
worden gebracht.”Artikel II onder 2 van het huishoudelijk reglementNLE: “De kosten van de behande-
ling worden gebaseerd op het geldende tarief per uur en het aantal uren dat er aan de behandeling van
een opdracht is gewerkt. In de factuurworden de tijd en de bijkomende kosten –waaronder de externe –
gespecificeerd verantwoord. Voor zover het behandelende letselschadebureau een convenant heeft
gesloten met een verzekeraar omtrent de kosten van de behandeling zal worden gedeclareerd conform
de afspraken in dit convenant.”Artikel 5.3.1 e.v. Keurmerk Letselschade: “No-cure-no-pay is in principe
niet toegestaan, tenzij aan zeer strikte voorwaarden wordt voldaan.”
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financiële belang mee te wegen bij bijvoorbeeld het bepalen van de hoogte van de te
vorderen bedragen of bij de beslissing om te schikken dan wel te procederen.
Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij de afhandeling van een zaak op basis van

‘no cure, no pay’. In dat geval betaalt de cliënt alleen een bepaald percentage indien de
zaak wordt gewonnen. Enerzijds kan ‘no cure, no pay’ voor een benadeelde positief
uitpakken. Indien hij met een toevoeging procedeert, loopt hij immers het risico
dat die toevoeging vervalt indien de schadevergoeding boven de toevoegingsgrens
uitkomt waardoor hij alsnog alle kosten zelf dient te dragen. Die kosten kunnen
hoger zijn dan het vergoedingspercentage dat op basis van ‘no cure, no pay’ is
afgesproken.31

Letselschaderegelaar:
“Cliënten willen deze constructie soms graag omdat de letselschaderegelaar vanwege zijn
eigen belang juist beter zijn best zou doen. Bij een schadevergoeding van 30.000 tot 50.000
euro kan ‘no cure, no pay’ ook handiger zijn dan procederen met een toevoeging. Bij ‘no
cure, no pay’ betaal je weliswaar 15% aan opslag maar als je door de verkregen schadever-
goeding boven de toevoegingsgrens uitkomt, vervalt die toevoeging en betaal je het volle
pond aan advocaatkosten wat meer kan zijn dan de kosten voor ‘no cure, no pay’.”

Onderzoek naar resultaatgerelateerde beloning voor personenschadezaken beves-
tigde ook dat de toegevoegde waarde daarvan vooral lijkt te liggen in het bieden
van toegang tot het recht in complexe zakenmet een groot financieel belang, met hoge
kosten in de voorfase en met een relatief grote onzekerheid van de kans van slagen,
zoals beroepsziekten en medische zaken.32

Anderzijds kan ‘no cure, no pay’ ook tot misstanden leiden. In de praktijk wor-
den soms hoge vergoedingspercentages gevraagd, terwijl een letselschaderegelaar
op grond van artikel 6:96 lid 2 BW vrijwel geen risico loopt, zolang hij die zaken
selecteert waarin de aansprakelijkheid zal worden erkend.33 De buitengerechte-
lijke kosten komen immers voor rekening van de aansprakelijke partij voor zover
die kosten redelijk zijn en in redelijkheid zijn gemaakt. Bovendien zijn

31. Op basis van recente literatuur lijkt de aantrekkingskracht van ‘no cure, no pay’ ook door ‘priming’ te
kunnen worden veroorzaakt. Priming is een mechanisme waarbij subtiele invloeden, zoals woorden,
het gemak waarmee bepaalde informatie in de hersenen wordt opgeroepen, kunnen vergroten en
bepaalde mentale concepten, zoals normen, kenmerken of stereotypen activeren en daarmee invloed
krijgen op onze gedachten en handelingen, Thaler en Sunstein 2008, pp. 84, 86; Tiemeijer 2011, p. 32;
Kahneman 2011, p. 236. Nu letselschaderegelaars op grond van artikel 6:96 lid 2 BW hun kosten in
beginsel door de aansprakelijke partij vergoed krijgen, bieden zij hun diensten veelal ‘gratis’ aan. De
vraag is of benadeelden zich realiseren dat ‘gratis’ hier niet daadwerkelijk ‘gratis’ is. Benadeelden
die hiervan niet op de hoogte zijn, kunnen daardoor instemmen met een hoog vergoedingspercentage
indien de zaak wordt gewonnen, terwijl het letselschadebureau vrijwel geen risico loopt.

32. Van Boom en De Jong 2014, p. 75.
33. De Letselschade Raad waarschuwt expliciet voor deze praktijken in de folder ‘Grip op uw letselschade’

die raadpleegbaar is op http://deletselschaderaad.nl/.
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aansprakelijkheidsverzekeraars doorgaans solvabel, waardoor de letselschadere-
gelaar geen risico loopt dat zijn kosten niet worden vergoed.

Letselschaderegelaars:
“Wij kunnen snel beoordelen of een zaak kans maakt of niet. Zeker bij verkeerszaken zien
wij in een oogopslag of iets haalbaar is. Als we ook maar even denken dat we er wat mee
kunnen, gaan we ermee aan de slag. Als het anders uitpakt, is dat ons risico.”

“Ik heb nooit op basis van percentages gewerkt. Dat is een doorn in mijn oog. Partijen die
niet zijn aangesloten bij het keurmerk gaan gewoon hun gang en hebben net zo’n groot
marktaandeel als mensen die wel bij een keurmerk zijn aangesloten. Zo is het natuurlijk
wel. De cliënten daar betalen wel de rekening.”

Dat dit tot schrijnende toestanden kan leiden, illustreert het volgende voorbeeld
waarin de benadeelde zijn schade pas na vijftien jaar vergoed kreeg.

Benadeelde:
“Eerst had ik een schaderegelaar die door de rechtsbijstandsverzekeraar was ingeschakeld.
Maar die man was nooit te bereiken terwijl ik toch onkosten had door mijn ziekte. Na drie
jaar heb ik zelf via internet een andere schaderegelaar ingeschakeld. Die man kwam voor-
rijden in een jaguar, stak de blits en beloofde heel veel geld. Hij zou het hele proces bege-
leiden op basis van ‘no cure no pay’. Het zou mij niets kosten, ook het procederen niet. Dan
krijg je dollartekens in je ogen. Dieman bleef echter maar pratenmet de tegenpartij terwijl ik
na een tijd wilde procederen. Toen kwam het hoge woord eruit. Ik moest mijn eigen proces-
kosten betalen en hij zou een kwart krijgen vanwat ik zou binnenhalen, terwijl hij geen risico
liep. Toen ik daar wat van zei, merkte hij op wel een ‘vriendje’ te hebben die het goedkoper
kon doen. Dat klonk mij als een louche zaak in de oren dus heb ik de Whiplashstichting
aangeschreven. Die heeft mij naar een letselschadeadvocaat verwezen. Hoewel ik een
rechtsbijstandsverzekering had, heb ik de kosten van mijn belangenbehartiger zelf moeten
betalen. Ik had mijn rechtsbijstandsverzekeraar moeten inlichten dat ik van schaderegelaar
wisselde. Dat had ik niet gedaan waardoor ik volgens hen vrijwillig was overgestapt en
daarmee waren zij van mijn zaak af. Mijn advocaat heeft nog geprobeerd dat recht te trek-
ken, maar dat is niet gelukt.”

Afhankelijk van de gekozen financieringsconstructie kunnen financiële overwegin-
gen dus in meer of mindere mate een rol spelen bij het onderhandelingsgedrag
van letselschaderegelaars. Deze overwegingen zullen in elk geval invloed hebben
op de beslissing om al dan niet te procederen. Blijkens de interviews betrekken letsel-
schaderegelaars bij dreiging van een gerechtelijke procedure namelijk doorgaans een
advocaat, ook als zij zelf bevoegd zijn om te procederen. In die gevallen geven zij de
zaak terug aan hun cliënt, wat ten koste gaat van hun opbrengst.

Letselschaderegelaar:
“Gelukkig lukt het ons bijna altijd om een zaak af te handelen zonder tussenkomst van de
rechter. Dat is ook het doel waarnaar we streven. Daar hebben we allemaal belang bij. We
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zijn niet alleen belangenbehartiger maar ook nog ondernemer. Je moet ook zorgen dat je er
wat aan verdient. Dat speelt zowel voor ons, als voor verzekeraars een rol.”

Letselschaderegelaars zullen dan ook vooral op een minnelijke regeling aansturen en
alleen procederen indien het niet anders kan.

De belangenafweging van behandelaars RBV

Rechtsbijstandsverzekeraars verlenen rechtsbijstand indien het betreffende verzoek
onder de dekking van een afgesloten rechtsbijstandsverzekering valt. Zij kunnen
bij maximaal verzekerde bedragen de kosten in de hand houden en financieel beleid
voeren. De behandelaars RBV zullen zich aan dit financiële beleid gebonden voelen
omdat zij daarop worden beoordeeld.
Daarnaast hebben behandelaars RBV zich doorgaans ook, net zoals schadebehan-

delaars AV, aan de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars gecommitteerd.
Ook voor hen geldt de GBL en de GOMA. Daardoor zijn zij gehouden de benadeelde
centraal te stellen en naar een minnelijke regeling te streven op basis van het harmo-
niemodel. Sinds 2011 geldt voor hen ook de Kwaliteitscode Rechtsbijstand die ertoe
strekt de kwaliteit van de juridische dienstverlening door de rechtsbijstandverzeke-
raar te toetsen en te waarborgen.34 Op grond daarvan zijn zij eveneens gehouden, in
redelijkheid, het belang van de klant voorop te stellen (artikel 3.1) en de grootst moge-
lijke zorgvuldigheid en deskundigheid te betrachten (artikel 3.2). De door de branche
zelf in het leven geroepen Tuchtraad Assurantiën toetst eventuele klachten. Zoals ook
al bij de schadebehandelaars AV werd opgemerkt, mag de preventieve werking van
deze zelfregulering en toetsing niet worden overschat. Of iemand zich door (zelf)
regulering laat leiden, hangt immers mede af van de betreffende persoon en zijn func-
tie en rol in de organisatie. Bovendien is het nastreven van financiële belangen een
legitiem doel en zijn inbreuken op de open geformuleerde gedragsregels vaak lastig
te bewijzen. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze regels in economisch lastiger tij-
den onder druk komen te staan.
Behandelaars RBV hebben ook een financieel belang om naar een minnelijke rege-

ling te streven. Blijkens de interviews plegen zij doorgaans, evenals letselschaderege-
laars, een advocaat in te schakelen indien een gerechtelijke procedure dreigt, ook als
zij zelf bevoegd zijn om te procederen. Vanwege de daarmee gepaard gaande kosten
zullen zij daartoe niet snel overgaan. De geïnterviewde behandelaars RBV benadruk-
ten ook dat het accent op het minnelijk regelen mede voortvloeit uit de kosten die
gerechtelijke procedures met zich meebrengen. Volgens hen is de werkdruk hoog
en maken zij een kosten-batenanalyse waarbij vorderingen tot enkele duizenden
euro’s eerder minnelijk worden geregeld dan dat daarvoor een advocaat wordt inge-
schakeld. Soms wordt volgens hen een zaak ook afgekocht. Verder gelden volgens

34. Raadpleegbaar op https://www.verzekeraars.nl/.
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drie behandelaars RBV ook ‘targets’ voor het aantal zaken waarin mag worden
geprocedeerd.

Behandelaars RBV:
“Procederen vergt tijd en in die tijd kunnen geen dossiers worden gedraaid waarop wij uit-
eindelijk worden afgerekend.”

“Er gelden ‘targets’ voor het aantal zakenwaarin jaarlijksmagworden geprocedeerd en ‘tar-
gets’ voor het aantal zaken dat jaarlijks aan een extern advocatenkantoor mag worden uit-
besteed vanwege de extra kosten die daarmee zijn gemoeid.”

“Je maakt een economische afweging: weegt het uitbesteden en procederen in een zaak op
tegen het belang van de zaak?”

Een geïnterviewde behandelaar RBV merkte ook nog op dat een behandelaar RBV die
niet zelf een procedure aanhangig kan ofmagmaken, daartoe niet snel zal adviseren. In
dat geval zal hij de zaak immersmoeten overdragen,wat extrawerk kost.Omdie reden
wordt een zaak vaak pas aan het eind van een onderhandelingstraject overgedragen
aan een procesjurist of advocaat, wanneer minnelijk regelen niet meer mogelijk is.

Advocaat in loondienst bij een RBV:
“Ondanks de hogere competentiegrens blijft het lastig voor behandelaars RBV. Vanwege
hun eigen vrees om naar een rechter te gaan of omdat procederen ervaring en tijd vergt
en in die tijd geen dossiers gedraaid kunnen worden waarop zij uiteindelijk worden afge-
rekend. De behandelaar RBV beslist welk instrument hij inzet en als hij opziet tegen een
gerechtelijke procedure kan hij dat instrument niet vroeg genoeg of juist te laat inzetten.
Voor het inschakelen van een advocaat in loondienst gelden vaak bepaalde regels, bijvoor-
beeld dat intern toestemming nodig is en dat sprake moet zijn van een zaak waarvoor ver-
plichte procesvertegenwoordiging geldt. Dergelijke regels gelden ook voor het uitbesteden
van zaken aan een externe advocaat. Daarbij kan het jaarlijkse aantal uit te besteden zaken
bovendien aan een maximum, een ‘target,’ zijn gebonden.”

Ingegeven door zowel financiële overwegingen, als hun beroeps- en gedragsregels
zullen behandelaars RBV dan ook vooral op een minnelijke regeling aansturen en
alleen procederen indien het niet anders kan.

De belangenafweging van advocaten

Advocaten hebben zich ingevolge de artikelen 10a en 46 van de Advocatenwet zowel
aan de kernwaarden van de advocatuur, als aan de Verordeningen van de Neder-
landseOrde vanAdvocaten (NOvA) te houden. DeGedragsregels 1992 van deNOvA
vullen die kernwaarden nader in. Zij bevatten de normen die advocaten in acht beho-
ren te nemen bij de uitoefening van hun beroep.35 Deze gedragsregels dienen als

35. De gedragsregels zijn raadpleegbaar op https://www.advocatenorde.nl/.
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richtlijn voor het tuchtrecht waaraan zij eveneens ingevolge artikel 46 Advocatenwet
zijn onderworpen.36 De tuchtrechter toetst achteraf of de advocaat voldoende mate
van zorg heeft betracht. Verder hebben letselschadeadvocaten die zich hebben aange-
sloten bij de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA), de Vereniging Advocaten voor
Slachtoffers van Personenschade (ASP)37 of de Vereniging voor Letselschade Advo-
caten (LSA), zich vaak nog aan extra regels en toetsingsinstanties te houden. De LSA
beschikt bijvoorbeeld over een eigen Ombudsman die bij klachten kan bemiddelen.
Voor de wijze van afhandelen van personenschade is gedragsregel 3 van belang.

Daarin staat dat een minnelijke regeling vaak de voorkeur verdient boven een proces.
Mede ingevolge gedragsregel 8 is het aan de advocaat om aan zijn cliënt uit te leggen
dat het niet behalen van het volledige, gewenste resultaat in een schikking vaak toch
opweegt tegen de risico’s, frustraties en kosten die een procedure met zich kan mee-
brengen. Dat geldt ook als een cliënt nog niet hieraan toe is of meent dat een minne-
lijke schikking niet meer aan de orde is.38 Dewil van de client is echter doorslaggevend
omdat schikkingsonderhandelingen zonder de instemming van de cliënt zinloos en
ook al snel klachtwaardig zijn (gedragsregel 9).39

Verder mogen op grond van de gedragsregels en meer specifiek de kernwaarde
integriteit, financiële overwegingen nooit zwaarder wegen dan het handelen als
een integer advocaat.40 Ingevolge gedragsregel 25 mogen advocaten, alle omstandig-
heden in aanmerking nemend, een redelijk salaris bedingen. Bij die omstandigheden
valt bijvoorbeeld te denken aan het belang van de zaak, de draagkracht van de cliënt,
de waarde van het behartigde belang, eventuele spoedeisendheid en demate van ver-
eiste specialistische deskundigheid. In het algemeen wordt een uurtarief afgesproken
dat is opgebouwd uit het salaris voor de advocaat en kantoorkosten, zoals verzeke-
ringen, pensioenopbouw, een buffer voor tijden dat het slecht gaat en nieuwe kan-
toorbenodigdheden.41 Mogelijk is echter ook dat een maximumbedrag wordt
afgesproken of een verlaging van het uurtarief na een bepaald aantal uur. Daarnaast
is ook mogelijk om aanvankelijk een laag tarief te berekenen en dat bij te stellen naar
een hoger uurtarief of een percentage van het toegekende bedrag, als het gewenste
resultaat wordt behaald.
Een advocaat mag zijn diensten ingevolge de Verordening op de praktijkuitoefe-

ning42 en gedragsregel 25 echter niet aanbieden op basis van ‘no cure, no pay’ of
op basis van ‘pactum de quota litis’, waarbij de beloning afhankelijk is van de hoogte
van het resultaat. De afspraak ‘no win, no fee’ waarbij, bij verlies minder wordt

36. Bannier 2011, p. 27.
37. Op grond van artikel 5 van de ASP gedragscode dienen advocaten volstrekt helder te zijn over de kos-

ten. Zij moeten het slachtoffer schriftelijk inlichten over de hoogte van het uurtarief en de bijkomende
kosten, alsmede de mogelijkheid van gedeeltelijk verhaal van deze kosten op de aansprakelijke partij.

38. Bannier 2011, p. 124.
39. Ibid, pp. 38, 44.
40. Ibid, p. 163.
41. Ibid, p. 113.
42. De Verordening praktijkuitoefening is raadpleegbaar op https://www.advocatenorde.nl/.
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betaald en bij winst een zekere succesfee is toegestaan, is evenmin toegestaan. Daar-
mee wordt beoogd te voorkomen dat een advocaat een eigen belang bij de afloop van
de zaak krijgt waardoor hij zijn onafhankelijkheid kan verliezen.

Sinds 1 januari 2014 is de NOvA echter met een proef gestart waarbij resultaatgerela-
teerde beloning voor personenschadezaken onder specifieke voorwaarden is toege-
staan.43 Ingevolge artikel 3, eerste lid, van deze verordening is een resultaatgerelateerd
honorarium mogelijk indien de aansprakelijkheid niet aanstonds is erkend of redelij-
kerwijs vaststaat, dan wel problemen van enige importantie in de sfeer van de schade
of causaliteit voorzienbaar zijn, mits geen sprake is van ‘nowin, no fee’. Een verhoogd
uurtarief, een ‘succesfee’, is toegestaan indien de advocaat enig financieel resultaat
heeft behaald. Verder gelden bepaalde beloningsplafonds en een risico voor speci-
fieke kosten. Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, blijkt uit onderzoek dat de toe-
gevoegde waarde ervan vooral lijkt te zijn gelegen in het bieden van toegang tot
het recht in complexe zaken met een groot financieel belang, met hoge kosten in
de voorfase en met relatief grote onzekerheid van de kans van slagen. Bovendien
wordt verwacht dat dit experiment eraan kan bijdragen dat schimmige afspraken
tusen advocaten en letselschadebureaus verdwijnen omdat advocaten nu zelf met
de cliënt tot resultaatgerelateerde beloningsafspraken kunnen komen. De onderzoe-
kers verwachten dat de regeling niet leidt tot meer zaken, maar tot een verschuiving
van dossiers van letselschadebureaus naar advocaten.44

Advocaten hebben zich derhalve aan strikte regels te houden die ook tuchtrechte-
lijk worden gehandhaafd. Of en inwelkemate een advocaat zich daardoor laat leiden,
hangt echter mede af van de betreffende persoon en zijn functie en rol in de organi-
satie. Advocaten zijn immers commerciële spelers en het nastreven van financiële
belangen is een legitiem doel. Vooral in economisch lastiger tijden kunnen gedrags-
regels onder druk komen te staan. Bovendien kan matig werk tuchtrechtelijk soms
toch door de beugel omdat het optreden van de advocaat achteraf weliswaar ten volle
wordt getoetst, maar de advocaat vrij is in de keuze van zijn aanpak en daarop slechts
een marginale toets plaatsvindt.45 Ondanks de strikte regulering, kunnen dus ook bij
de advocaat, bij de afweging om te schikken of te procederen financiële overwegingen
een rol spelen.

. DE VERHOUDING TUSSEN PART I JEN IN COMPLEXE ZAKEN

Hiervoor bleek dat de benadeelde zich in meer complexe zaken in het algemeen laat
bijstaan door een belangenbehartiger. In die onderhandelingsrelaties worden de

43. Verordening tot wijziging van de Verordening praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde
beloning), vastgesteld door het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
van 25 juli 2013, Stscrt. 2013, nr. 20779.

44. Zie noot 32.
45. Ibid, p. 67.
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onderhandelingen derhalve gevoerd door de belangenbehartiger en de aansprakelijk-
heidsverzekeraar of een door die laatste ingeschakelde letselschaderegelaar.
Uit de interviews blijkt dat benadeelden het als prettig ervaren om de onderhande-

lingen aan hun belangenbehartiger te kunnen overlaten.

Benadeelde:
“Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik niet weet, waar ik moet beginnen en hoe. De advocaat
moet het zelf maar regelen en kiezen wat het beste is. Ik bemoei me daar niet mee want ik
heb er helemaal geen verstand van. Geen slecht woord over hem.Misschien heb ik er te wei-
nig verstand van, maar ik krijg altijd op tijd op papier wat hij gaat doen en kopiëen van
brieven aan de tegenpartij en de rechter en ik kan hem altijd bellen en vragen stellen. Vol-
gens mij doet hij zijn werk heel goed.”

Dat betekent echter niet dat zij zich altijd in de gekozen onderhandelingsstrategie van
hun belangenbehartiger kunnen vinden. Zo bleek in de casus ‘De avondwandeling’
dat Jan om principiële redenen een gerechtelijke uitspraak wilde, terwijl zijn advocaat
nog een schikking wilde treffen. Ook de geïnterviewde benadeelden merkten regel-
matig op dat zij de indruk hadden, dat in een procedure een beter resultaat had kun-
nen worden behaald.

Behandelaar RBV:
“Een cliënt heeft vaak liever een gerechtelijk oordeel omdat hij een schikking met een aan-
sprakelijkheidsverzekeraar kan wantrouwen als ‘handjeklap’.”

In het algemeen zal de benadeelde de onderhandelingsstijl echter aan zijn belangen-
behartiger overlaten. Zijn belangenbehartiger en de tegenpartij bepalen dus hoe de
onderhandelingen verlopen.
Hiervoor bleek dat alle professioneel betrokken actoren, zowel belangenbeharti-

gers als schadebehandelaars AV, primair naar een minnelijke regeling streven en
alleen procederen indien het niet anders kan. Letselschaderegelaars hanteren dit uit-
gangspunt uit financiële overwegingen omdat zij voor een procedure de hulp van een
advocaat plegen in te roepen, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Voor behan-
delaars RBV en schadebehandelaars AV vloeit het streven naar een minnelijke rege-
ling eveneens uit financiële overwegingen voort, maar ook uit de Gedragscode
Behandeling Letselschade. Advocaten streven daarnaar op grond van gedragsregel
3 van de Gedragsregels 1992.
De mate waarin de verschillende actoren zich op het minnelijk regelen richten, ver-

schilt echter. De geïnterviewde letselschaderegelaars en behandelaars RBV merkten
op dat zij zich meer dan advocaten concentreren op het er samen uitkomen. Volgens
hen onderhandelen zij anders. Zij meenden dat advocaten ‘vechtlustiger’ zijn enmeer
op procederen zijn gericht.
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Letselschaderegelaars:
“Wij zijn beter in staat zijn om, uitzonderingen daargelaten, toch te proberen op basis van argu-
menten en kennis tot een regeling te komen. Onderhandelen is ons vak, wij doen niet anders.
Een advocaat die af en toe een letselschadezaak doet en vastloopt in de onderhandelingen en
niet meer weet hoe hij verder moet, zal vermoedelijk sneller een procedure aanspannen.”

“Om te kunnen onderhandelen is ook kennis en ervaring nodig. Je moet zowel inhoudelijk
op de hoogte zijn, als weten hoe het balletje rolt. Hoe gedragen verzekeraars zich, hoe kun je
hen benaderen, wat verlangen zij van jou, welke informatie moet je op welke manier ver-
strekken enzovoort. Als je in de eerste brief al schrijft dat je binnen 14 dagen een reactie ver-
langt en anders gaat dagvaarden, bereik je het tegendeel.”

Behandelaars RBV:
“Het verschil tussen de advocatuur en ons is een verschil van dag en nacht. Wij hebben eer-
der dan advocaten de neiging om te gaan overleggen. Waar advocaten een vechthouding
hebben, zijn wij veel meer gericht op het pragmatisch regelen van een zaak.”

“Wij hebben ook meer contact met aansprakelijkheidsverzekeraars omdat wij ook bulkzaken
met elkaar regelen.Het praatmakkelijker als je iemand al kent, dan regel je een zaak ook sneller.
Overigens is het contact nietmet alle aansprakelijkheidsverzekeraars even goed. Indien het con-
tact minder goed is, besteed je een zaak sneller uit omdat je er anders toch niet uitkomt.”

“Advocaten hebben een veel grotere afstand tot schadebehandelaars AV dan wij.”

Een behandelaar RBV, niet zijnde advocaat in loondienst, die voorheen advocaat was,
duidt het verschil als volgt:

“Mijn houding is denk ik niet veranderd, maar je hebt als behandelaar RBVminder machts-
middelen. Je moet wel eerder pragmatisch gaan denken en proberen de zaak te regelen. Je
kunt niet meer op de barricaden gaan staan en met procedures dreigen. Het verschil is dat
advocaten veel formeler zijn. Zij hebben ook een veel grotere afstand tot schadebehande-
laars AV dan wij.”

De geïnterviewde advocaten bevestigden dat zij primair naar een minnelijke regeling
streven maar ook dat zij niet ervoor terugdeinzen om een procedure aanhangig te
maken. Dat de verschillende beroepsgroepen anders onderhandelen, bleek ook uit
onderzoek in 2012 waarin werd geconcludeerd:

“Advocaten hechten minder aan een snelle afhandeling van zaken, stappen sneller naar de
rechter en zijn minder geneigd het overleg vast te laten lopen als onderdeel van de onder-
handelingen. Verzekeraars en letselschaderegelaars hechten meer aan een snelle afhande-
ling, stappen minder snel naar de rechter maar zijn juist meer geneigd het overleg vast te
laten lopen als onderdeel van de onderhandelingen.”46

46. De Ridder e.a. 2012, pp. 51, 64.
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Het verschil in onderhandelingswijze is van belang, nu in zes van de acht onderhan-
delingsrelaties (onderhandelingsrelaties 4 tot en met 9) de onderhandelingen plaats-
vinden tussen actoren afkomstig uit de verzekeringsbranche of de daaraan verwante
branche van letselschaderegelaars. In deze onderhandelingsrelaties zal door de
gedeelde achtergrond eerder sprake zijn van begrip over en weer; mogelijk kennen
de onderhandelaars elkaar zelfs. Zij spreken als het ware ‘dezelfde taal’. Dat verhoogt
de kans op een betere sfeer, wat de onderhandelingen kan vereenvoudigen. Volgens
de geïnterviewde behandelaars RBV hebben ook allerlei initiatieven binnen de verze-
keringsbranche eraan bijgedragen dat zaken efficiënter en in goed vertrouwen met
elkaar kunnen worden geregeld. Zo noemden zij de verschillende gedragscodes en
de bespreekregeling van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars.
Op basis hiervan wordt, voordat wordt geprocedeerd, eerst nog een keer door speci-
fiek daartoe aangewezen personen in de eigen organisatie van de onderhandelaars
bezien, of niet alsnog een minnelijke regeling kan worden getroffen.47 Ter illustratie
noemden zij eveneens de diverse overleggen om eenvoudige zaken op goed vertrou-
wenmet elkaar te regelen of om bulkzaken gezamenlijk af te handelen en de PIV-staf-
fels voor buitengerechtelijke kosten om discussies daarover in individuele zaken te
voorkomen.48 Daarnaast benadrukten de behandelaars RBV in de onderhandelingen
ook mee te wegen wat het mogelijke effect van een procedure op de onderlinge ver-
houding met de tegenpartij zal zijn en of zij de tegenpartij of de belangenbehartiger
daarvan in toekomstige onderhandelingen weer kunnen tegenkomen (‘shadow of the
future’).49

Indien de benadeelde een advocaat heeft betrokken (onderhandelingsrelaties 10 en
11), vinden de onderhandelingen plaats tussen onderhandelaars uit verschillende

47. PIV Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten 2014:
8.1 Bespreekregeling
Indien partijen een verschil vanmening hebben over de uitvoering, uitleg en/of toepasselijkheid van de
overeenkomst dan wel de kwaliteit van de schaderegeling kan een partij of kunnen beide partijen ver-
langen dat de zaak ter beslechting van het geschil wordt overgedragen aan een door ieder van hen daar-
toe in de organisatie aangesteld contactpersoon, die deskundig en oplossingsgericht kan oordelen. Leidt
deze geschilbeslechting niet tot een oplossing dan kan de zaak, indien en voor zover het geschil betrek-
king heeft op de hoogte van de buitengerechtelijke kosten, worden voorgelegd aan de Geschillencom-
missie.
8.2 Geschillencommissie
Op de geschilbeslechting door de Geschillencommissie is het Reglement van de Geschillencommissie
van toepassing. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Tegen
een uitspraak staat geen beroep open. De burgerlijke rechter kan evenwel een door de Geschillencom-
missie gegeven bindend advies toetsen aan de daartoe bestaande door de Hoge Raad ontwikkelde
toetsingskaders. Voorts is de burgerlijke rechter bevoegd om ieder geschil te beslechten dat niet valt
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Geschillencommissie. Daaronder valt, eventueel in het
kader van een gevraagde voorlopige voorziening, ook een geschil met zodanig spoedeisend karakter
dat een bindend advies niet kan worden afgewacht en het nemen of in rechte laten beoordelen van
bewarende maatregelen.

48. Persbericht Verbond van Verzekeraars bij het rapport van Stichting de Ombudsman 2011.
49. Zie noot 29.
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beroepsgroepen. Dat vergroot de kans op een meer afstandelijke onderhandelingsre-
latie waarin eerder met een procedure wordt gedreigd. Bovendien zijn advocaten
opgeleid en bevoegd om in alle instanties te procederen. Hoewel ook zij regelmatig
onderhandelen omdat op het terrein van personenschade minder wordt geproce-
deerd dan op andere terreinen. De drempel om tot procederen over te gaan is voor
hen echter lager dan voor letselschaderegelaars, behandelaars RBV of schadebehan-
delaars AV.

In meer complexe zaken staat kortom het streven naar een minnelijke regeling
voorop (onderhandelingsrelaties 4 tot en met 11), waarbij in de onderhandelingsrela-
ties waarbij advocaten zijn betrokken (onderhandelingsrelaties 10 en 11) eerder zal
worden geprocedeerd dan in onderhandelingen tussen letselschaderegelaars, behan-
delaars RBV en schadebehandelaars AV. Anders dan Weterings in 2004 conclu-
deerde,50 vormt de competitieve wijze van onderhandelen dan ook niet het
grootste probleem bij de afwikkeling van personenschade. De competitieve onder-
handelingsstijl zal immers vooral in de onderhandelingen over eenvoudige zaken
(onderhandelingsrelaties 1 tot en met 3) overheersen.

. DE COMMUNICATIE TUSSEN PART I JEN

Eerder bleek dat onderhandelen alleen mogelijk is indien partijen in voldoende mate
met elkaar communiceren over de inhoud, het proces en de onderlinge relatie. Daarbij
kunnen zich allerlei problemen voordoen. Het verborgen houden van de onderhan-
delingsmarges is immers onderdeel van het spel. Bovendien verschillen onderhande-
laars fundamenteel van elkaar en kunnen zij het niet altijd opbrengen om logisch te
redeneren en consistent te zijn. Dat geldt in het bijzonder ook voor de onderhandelin-
gen om personenschade te kunnen afwikkelen.

Advocaat:
“Communicatie is zo belangrijk. In de eerste gesprekken met de benadeelde worden zaken
al gemaakt of gebroken. Er wordt bijvoorbeeld vergeten dat voor een benadeelde met her-
senletsel die als gevolg daarvan woordvindingsproblemen heeft, een bijeenkomst van een
uur te kort is. Als je in contact met de benadeelde blijft, hoef je uiteindelijk vaakminder scha-
devergoeding te betalen. Een benadeelde die het gevoel heeft geholpen te worden, zet zelf
ook zijn beste beentje voor, in plaats van dat hij op de bank gaat liggen. Het begin is dus
zowel financieel als empathisch enorm belangrijk. Het toernooimodel aanhangen werkt
niet. Een zinsnede als ‘Met alle respect voor het standpunt van uw cliënt maar…’ komt
al niet leuk over.”

Bij deze onderhandelingen zijn meestal veel, verschillende actoren betrokken die
bovendien tijdens de onderhandelingen kunnen wijzigen. Zo blijken benadeelden

50. Weterings 2004, p. 75.
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regelmatig van belangenbehartiger te wisselen, soms zelfs meerdere keren, zoals de
casus ‘Boodschappen doen’ illustreerde. Ook drie van de vijf geïnterviewde benadeel-
den bleken meerdere belangenbehartigers te hebben gehad.

Benadeelde:
“Eerst heb ik twee keer geprobeerd met een schaderegelaar op basis van ‘no cure, no pay’
een schikking te bereiken. Toen dat niet mogelijk bleek, heb ik alsnog een advocaat
ingeschakeld.”

De vaak lange afhandelingsduur kan ook tot wisseling van belangenbehartigers lei-
den door bijvoorbeeld ziekte of een carrièreswitch, zoals in de casus ‘De avondwan-
deling’ plaatsvond. Bovendien plegen letselschaderegelaars, behandelaars RBV en
schadebehandelaars AV bij dreiging van een gerechtelijke procedure een advocaat
te betrekken, die de zaak na de proceduremeestal weer aan de oorspronkelijke onder-
handelaar teruggeeft. Al die wisselingen vergroten de kans op misverstanden en
daarmee op vertraging van de onderhandelingen.

Benadeelde:
“De nieuwe schaderegelaar wilde alles opnieuw doen, maar daar heeft mijn advocaat een
stokje voor gestoken.”

Daarbij komt dat het betrekken van belangenbehartigers noodzaakt tot onderhande-
len op twee niveaus. Belangenbehartigers zullen immers eerst met hun cliënt moeten
overleggen (onderhandelingen met de achterban), alvorens zij met de tegenpartij
kunnen onderhandelen (hoofdonderhandelingen). Dat neemt de nodige tijd in beslag
en verhoogt de kans op misverstanden. Volgens de onderhandelingsliteratuur is het
willen en kunnen onderhandelen met de achterban heel belangrijk omdat juist daarin
grote valkuilen en beperkingen liggen.51 De achterban kan eisen stellen die maximaal
recht doen aan de eigen belangen, maar die in het licht van de hoofdonderhandelin-
gen niet reëel zijn. Daardoor kan de belangenbehartiger klem komen te zitten tussen
verwachtingen die niet verenigbaar zijn.52 Andersom kunnen belangenbehartigers
het onderhandelen opmeerdere niveaus ook gebruiken om hun eigen belangen veilig
te stellen. Dat deed zich bijvoorbeeld voor in de casus ‘Boodschappen doen’waar de
advocaat van de benadeelde het contact tussen de aansprakelijkheidsverzekeraar en
zijn cliënt blokkeerde zolang zijn kosten niet werden vergoed.
Verder beschikken partijen vaak over verschillende informatie. De benadeelde zal

vooral veel weten over de voor hem uit het ongeval voortgevloeide schade op fysiek,
psychisch en financieel terrein, terwijl degene die de schade heeft veroorzaakt juist
meer informatie zal hebben over de oorzaak van het ongeval omdat hij weet hoe zorg-
vuldig hij heeft gehandeld.53 Partijen staan dus steeds voor het dilemma of het

51. Mastenbroek 2012, p. 66.
52. Van Houtem 2010, p. 34.
53. Weterings 2004, p. 84.
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verstandig is informatie uit tewisselen of niet. Enerzijds hebben zij belang erbij betrouw-
baar over te komen, zelfs of juist als dit niet het geval is. Anderzijds hebben zij belang
erbij dat hun middelen of gedragsintenties niet door anderen worden herkend.54 In de
praktijk gaanpartijen daarmee strategisch om, zijwisselen informatie selectief uit.55 Er is
dus sprake van verschil in informatie,56 wat eenvoudig tot een zogenaamde fundamen-
tele attributiefout kan leiden. Dat houdt in dat de benadeelde de schuld van de gebeur-
tenis in de schoenen van de dader en diens gedragingen schuift, terwijl laatstgenoemde
vooral de omstandigheden de schuld geeft. Indien partijen vervolgens uitgaan van
‘What you see, is all there is’, gaan zij bij het zoeken van informatie en het interpreteren
daarvan, bewust of onbewust, selectief tewerk; er is sprake van een tunnelvisie of beves-
tigingsbias.57 Hetzelfde geldt bij een contrafeitelijke denkfout waarbij de benadeelde
bedenkt hoe het ongeval had kunnen worden voorkomen en daarbij impliciet of expli-
ciet een alternatief scenario ontwikkelt dat kan afwijken van hetgeen daadwerkelijk is
voorgevallen.58 Partijen kunnen daardoor overmatig veel zelfvertrouwen in hun eigen
onderhandelingspositie krijgen en overmoedigworden. In dat geval nemen zij beslissin-
gen op basis van een ideaal scenario, in plaats van op een rationele afweging vanwinst,
verlies en waarschijnlijkheden. Het onjuist inschatten van kansen en onzekerheden
wordt, zoals eerder werd opgemerkt, nog vergroot door voorkeuren en aversies. Par-
tijen nemen eerder risico in het vooruitzicht van negatieve uitkomsten, zij wegen opties
waarvan de kosten en opbrengsten zeker zijn onevenredig zwaar mee in vergelijking
met onzekere kosten en opbrengsten en zij prefereren onmiddellijke beloningen boven
uitgestelde beloningen.59 Benadeelden achten een snel, finaal bod van een verzekeraar
bijvoorbeeld vaak aantrekkelijk omdat zij vanuit het heden redeneren en geen rekening
houdenmet de kostenwaarmee zij in de toekomst nog kunnenworden geconfronteerd.

Benadeelden:
“Voormij ging het omveel geldmaar de advocaat zei steeds denk er om, het is je loon tot aan
je pensioen, denk aan inflatie enz. Dus dan onderhandelden we weer verder.”

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat ik heel anders vakantie moet vieren omdat ik fysiek niet
meer in staat ben de caravan aan de auto te koppelen. Dat is niet erg, maar een hotel is wel
vele malen duurder dan een camping.”

54. Buunk en Pollet 2009, p. 253.
55. Weterings 2004, p. 84.
56. Volgens Binmore 2007, p. 150 geldt bij informatieasymmetrie ‘hoe meer risicoavers je bent, hoe minder

je krijgt’ en ‘hoe ongeduldiger je bent, hoe minder je krijgt’. Het gaat volgens hem om betrokkenheid en
om het achterhalen van de daadwerkelijke voorkeuren van de ander. Het streven naar een fair onder-
handelingsresultaat levert volgens hem het beste resultaat op; het gebruik van strategieën, zoals ‘dirty
tricks’ werkt averechts.

57. Giard 2011, p. 474.
58. Ibid, pp. 475, 476.
59. Tiemeijer 2011, p. 18.
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Voldoende cognitieve capaciteit en motivatie kunnen corrigerend werken en de hier-
voor genoemde ‘bias’ door verschil in informatie, voorkeuren en aversies tegengaan.
Dat vergt echter zelfbeheersing en dat vermogen is niet onbeperkt beschikbaar.
Vooral voor benadeelden kan dat problematisch zijn omdat zij op hun wilskracht
vaak al een groot beroep doen om fysiek en psychisch te kunnen herstellen. Indien
zij daarop ook nog voor het regelen van de schade een beroep moeten doen, kan
dat te veel gevraagd zijn.
Het regelen van de schade vergt immers veel van een benadeelde. Hij wordt door

een gebrek aan kennis, ervaring, een toegankelijk netwerk van goede deskundigen en
financiële middelen met vele onzekerheden geconfronteerd. Onzekerheden die
bovendien extra zwaar kunnen wegen omdat de tegenpartij vaak wel daarover
beschikt. Daarbij komt dat het voor de mens die zich als sociaal wezen in sociale ver-
banden heeft ontwikkeld een eerste levensbehoefte is om door anderen te worden
erkend en erbij te horen.60 Vermoedelijk streven benadeelden daarom naast financiële
compensatie ook vaak naar bevrediging van immateriële behoeften, zoals de behoefte
aan erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij, de behoefte aan erken-
ning door de tegenpartij en de de eigen sociale omgeving van wat is gebeurd, de
behoefte aan het door de tegenpartij toegeven een fout te hebben gemaakt en te voelen
wat daarvan de consequenties voor het slachtoffer zijn en de behoefte aan medeleven
en excuses van de tegenpartij.61 Ook de voor dit onderzoek geïnterviewde benadeel-
den benadrukten unaniem het belang van erkenning door de tegenpartij en hun
sociale omgeving. Zij bleken zich allemaal op een bepaald moment in de onderhan-
delingen niet serieus genomen en onrechtvaardig behandeld te hebben gevoeld.
Vooral de onzekerheid tijdens het lange wachten en het eindeloos vertragen van
de onderhandelingen, hadden zij als vreselijk ervaren. Ook waren zij vaak diep
geraakt door het onbegrip waarmee zij na hun ongeval werden geconfronteerd.

Benadeelden:
“Na het ongeval lag ik buiten op de grond terwijl het min tien gradenwas. Buigt de arts zich
over me heen en vraagt: heeft u uw ziekenfondspas bij u? Ik zei: en als dat niet zo is, helpt u
me dan niet? Toen is iemand die pas gaan halen.”

“De arboarts vond dat ik tijdens mijn herstel weer moest gaan werken. Dat wilde ik ook
graag, maar ik kon slechts enkele passen lopen en mijn werkgever had geen werk voor
mij dat ik zittend kon doen. Bovendien had ik geen auto. Ik was al blij dat enkele bekenden
mij naar de fysiotherapeut en het ziekenhuis wilden brengen. Daar had die arboarts echter
geen begrip voor.”

“Mijn advocaat waarschuwde me: ‘Pas op, in het begin wordt je platgelopen, is het aapjes
kijken en daarna sijpelt het weg.’ En dat was waar. Op een gegeven moment werden er din-
gen geregeld en dan zie je mensen kijken: wat gebeurt daar: een nieuwe auto?Wordt de tuin
gedaan? Je gaat minder vertellen, zelfs aan familieleden, omdat ze jaloers worden.”

60. Postmes, Steg en Keizer 2009, p. 139; Klucharev en Smits 2009, p. 233; Buunk en Pollet 2009, pp. 249, 250.
61. Huver e.a. 2007, pp. 53, 81, 82.
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De benadeelde kan zich daardoor eenvoudig speelbal van zijn omgeving voelen en
verminderd of niet aanspreekbaar zijn.

Benadeelden:
“Door een negatief bericht of negatieve opstelling van de tegenpartij was ik soms dagen of
weken uit het veld geslagen. Dan was ik niet te genieten. … Vanwege die emoties heb ik
mezelf aangeleerd om het zoveel mogelijk zakelijk te bekijken. Dat ik gewoon een nummer
en een zak met geld ben, die zij zo klein mogelijk willen houden, terwijl mijn insteek is te
kijken wat nog mogelijk is, wat ik nog kan en daar compensatie voor krijgen. Met perioden
heb ik het daar hartstikke moeilijk mee.”

“Het doet zeer, zeker de reactie van de tegenpartij. Je wordt weggezet als aansteller want daar
komt het constant op neer. Dat wordt gezegd dat ik niets mankeer en maar psychische hulp
moet zoeken. Dat heb ik nog gedaan ook, omdat je op een gegevenmoment aan jezelf gaat twij-
felen. Terwijl ik een hele zeldzame, onbekende aandoening blijk te hebben die ongeneeslijk is.”

“Vlak voor mijn ongeluk was ik bezig met mijn tuin. Toen ik maanden later met een rollator
thuiskwam was het een puinhoop. Mijn advocaat zei dus dat we het over de tuin moesten
hebben. De schaderegelaar antwoordde: De tuin? Waarom, die ligt er toch goed bij? Ik was
woest! … Als je nu bent aangesloten bij de Gedragscode Behandeling Letselschade en hebt
aangegeven de regels te zullen naleven, dat je je in zal leven in de patiënt… dat is het laatste
wat die man doet.”

Door zijn fysieke en psychische herstel is de kans dus groter dat de benadeelde zich
door emoties laat leiden en minder goed in staat is om logisch te redeneren en keuzes
te maken.

Belangenbehartigers en schadebehandelaars AV ondervinden eveneens invloed van
verschil in informatie, voorkeuren en aversies. In tegenstelling tot benadeelden hoeven
zij echter niet fysiek en psychisch te herstellen van het ongeval waarvan zij de schade
regelen. Daaraan zijn zij dus geen energie kwijt. Vanwege hun professionele betrokken-
heid zullen zij ook minder energie kwijt zijn aan de beslissingen die zij in de onderhan-
delingen nemen. Verder worden zij door hun ervaring ook met minder onzekerheden
in de onderhandelingen en dus ookmetminder emoties geconfronteerd. Geheel zonder
onzekerheden is het schaderegelen voor hen echter evenmin door het gebrek aan pro-
cedurele en materiële normering. Zij kunnen echter eenvoudiger informatie achterha-
len doordat zij in het algemeen toegang tot kwalitatief goede en loyale deskundigen
zullen hebben. Bovendien zullen zij over voldoende financiële middelen beschikken
waardoor zij zonodig een procedure aanhangig kunnen maken om een rechterlijke uit-
spraak te krijgen, die de regels voor toekomstige zaken kan verduidelijken dan wel
zaken die er ongunstig uitzien te verhinderen. In vergelijking met de benadeelde zijn
belangenbehartigers en schadebehandelaars AV dus beter in staat een zaak te overzien
en weloverwogen beslissingen in de onderhandelingen te nemen.

Concluderend kan worden gesteld dat communiceren bij het onderhandelen om
personenschade af te handelen, complex is. Er zijn vaak veel, wisselende actoren
betrokken en er moet veelal op meerdere niveaus worden onderhandeld. Bovendien
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kan door verschil in informatie, voorkeuren en aversies eenvoudig ‘bias’ ontstaan. Die
‘bias’ kan bij voldoende zelfbeheersing worden gecorrigeerd, maar vooral benadeel-
den zal het daarvoor vaak aan voldoende energie ontbreken. Benadeelden zijn daar-
door vaak minder goed dan belangenbehartigers en schadebehandelaars AV in staat
om logisch te redeneren en consistent te zijn.

. CONCLUS IE

Onderhandelen houdt in dat partijen proberen door een proces van geven en nemen
tot een voor hen beiden aanvaardbaar resultaat te komen. Om te kunnen onderhan-
delen is vereist dat partijen relatief sterk van elkaar afhankelijk zijn, dat zij zowel
eigen belangen als gemeenschappelijke belangen nastreven, dat geen van beiden
een duidelijk machtsoverwicht heeft en dat zij in voldoende mate met elkaar
communiceren.
Aan deze voorwaarden wordt bij de onderhandelingen over personenschade in het

algemeen niet voldaan. Opvallend is dat de benadeelde in dertien van de veertien
onderhandelingsrelaties een professionele tegenpartij heeft. In elf van de veertien
relaties laat de benadeelde zich bijstaan door een belangenbehartiger, maar daardoor
kan hij zijn achterstandspositie slechts deels inlopen. In het merendeel van de geval-
len zijn partijen dan ook niet relatief sterk van elkaar afhankelijk.
De onervaren benadeelde blijkt bijna altijd te onderhandelen met een ervaren scha-

debehandelaar AV of een door hem ingeschakelde letselschaderegelaar, die beiden
‘repeat player’ zijn. Deze professionele tegenpartij heeft in het algemeen kennis over
en ervaring met het schaderegelingsproces. Daarnaast zal hij over onderhandelings-
vaardigheden, een eenvoudig toegankelijk netwerk van deskundigen en voldoende
financiële middelen beschikken. De benadeelde zal het daaraan als onervaren ‘one
shotter’ veelal ontbreken. Er is dus sprake van een onevenwichtige machtsverhou-
ding. Door zijn betere uitgangspositie kan de aansprakelijkheidsverzekeraar de
onderhandelingen domineren. Hij is ingevolge de Gedragscode Behandeling Letsel-
schade (GBL) echter gehouden de benadeelde centraal te stellen en te streven naar een
minnelijke regeling, uitgaand van het harmoniemodel waarbij partijen samenwerken
en niet tegenover elkaar staan. Ondanks de mogelijke toetsing door de Tuchtraad
Assurantiën mag de preventieve werking daarvan echter niet worden overschat.
Of iemand zich door (zelf)regulering laat leiden, hangt immers mede af van de betref-
fende persoon en zijn functie, positie en rol in de organisatie. Bovendien is het nastre-
ven van financiële belangen een legitiem doel waardoor inbreuken op de open
geformuleerde gedragsregels vaak lastig zijn vast te stellen en te bewijzen. De eigen
financiële belangen zullen in het onderhandelingsgedrag van de schadebehandelaar
AV dan ook zeker een rol spelen en mogelijk prevaleren. Nu partijen tegengestelde
financiële belangen nastreven en gericht zijn op winstmaximalisatie, zal in deze
onderhandelingsrelatie de competitieve onderhandelingsstijl, waarbij het gaat om
winst of verlies, overheersen.
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De benadeelde kan zijn achterstand deels inlopen door een belangenbehartiger in te
schakelen die ook ‘repeat player’ is, maar nooit helemaal. Het inkomen en het vermo-
gen van de benadeelde blijven immers van belang voor de onderhandelingsstrategie
die de belangenbehartiger kan inzetten. Bovendien kan de belangenbehartiger ook
eigen, afwijkende belangen nastreven, zoals winstmaximalisatie en het behoud van
zakelijke relaties voor de toekomst. Beroeps- en gedragsregels kunnen het nastreven
daarvan afremmen, maar niet alle belangenbehartigers zijn daaraan in dezelfde mate
gebonden, als dergelijke regels al gelden. Bovendien gelden dezelfde beperkingen als
hiervoor reeds bij de GBL werd opgemerkt.

Opvallend is dat alle belangenbehartigers primair naar een minnelijke regeling
streven. De mate waarin zij dat doen verschilt echter, mede afhankelijk van de
betreffende onderhandelingsrelatie. In onderhandelingsrelaties waarin alleen letsel-
schaderegelaars, behandelaars RBV en schadebehandelaars AV zijn betrokken, is de
druk groot om tot een minnelijke regeling te komen. Deze onderhandelaars hebben
daarbij ook financieel belang terwijl dit voor de behandelaars RBV en schadebehan-
delaars AV bovendien voortvloeit uit de GBL. Doordat deze onderhandelaars
dezelfde achtergrond delen, zal ook eerder sprake zijn van een betere onderhande-
lingssfeer, waarin van een procedure niet snel sprake zal zijn.

In de onderhandelingsrelaties waarin namens de benadeelde een advocaat met de
aansprakelijkheidsverzekeraar of een door hem ingeschakelde letselschaderegelaar
onderhandelt, zijn de onderhandelaars uit verschillende branches afkomstig. Ook
in dat geval streven beide onderhandelaars primair naar een minnelijke regeling:
schadebehandelaars AV uit financiële overwegingen en de GBL, advocaten op grond
van gedragsregel 3 van de Gedragsregels 1992. Deze onderhandelaars delen echter
niet dezelfde achtergrond waardoor de kans op een meer afstandelijke verhouding
groter is en daarmee ook de kans dat eerder met een procedure wordt gedreigd.
Bovendien zijn advocaten opgeleid en bevoegd om in alle instanties te procederen,
zodat zij daartoe relatief eenvoudig kunnen overgaan. Dat kan voor hen ook finan-
cieel gunstig zijn omdat zij daarvoor vaak een hoger tarief krijgen dan voor buiten-
gerechtelijk onderhandelen. Of zij daartoe overgaan, zal echtermede afhangen van de
financiële mogelijkheden van hun cliënt die immers het risico loopt in de proceskos-
ten te worden veroordeeld. Hoewel dus ook in deze onderhandelingsrelaties primair
naar een minnelijke regeling wordt gestreefd, zal daarin eerder een procedure aan-
hangig worden gemaakt dan in onderhandelingsrelaties waarin beide onderhande-
laars afkomstig zijn uit de verzekeringsbranche dan wel de daaraan verwante
letselschaderegelaarsbranche.

Anders dan Weterings in 2004 concludeerde, blijkt de competitieve wijze van
onderhandelen dus niet het grootste probleem bij de afwikkeling van personenschade
te zijn. Deze onderhandelingsstijl is vooral waarschijnlijk in de onderhandelingsrela-
ties waarin de benadeelde geen belangenbehartiger betrekt. In de overige onderhan-
delingsrelaties staat eerder het streven naar een minnelijke regeling voorop.

Tot slot kan het onderhandelen eveneens worden belemmerd door een gebrek aan
communicatie omdat vaak veel en diverse actoren zijn betrokken die bovendien
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tijdens de onderhandelingen kunnen wisselen. Het betrekken van belangenbeharti-
gers noodzaakt bovendien tot vooroverleg met de cliënt en onderhandelen met de
tegenpartij waardoor eenvoudig misverstanden en meningsverschillen kunnen ont-
staan. Verder beschikken partijen meestal over verschillende informatie waardoor
zij, bewust of onbewust, bij het zoeken van bewijs en het interpreteren daarvan selec-
tief te werk kunnen gaan. Indien partijen daarover onvoldoende communiceren, kan
dat het bereiken van overeenstemming bemoeilijken. Daarbij komt dat het voor de
benadeelde door zijn fysieke en psychische herstel en de daarmee gepaard gaande
emoties, vaakmoeilijker zal zijn om een zaak te overzien, logisch te redeneren en wel-
overwogen beslissingen te nemen dan voor de professioneel betrokken belangenbe-
hartigers en schadebehandelaars AV.
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