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Kieswijzer Letselschade 
en de dingen die nog 
niet voorbijgaan

2 Elbers, N. A., van Wees, K. A. P. C., & Akkermans, A. J. (2012). ‘Hij schreef dat hij contact 
op zou nemen zodra hij de tegenpartij had gesproken’: letselschadeslachtoff ers 
over hun belangenbehartiger. Empirisch onderzoek brengt vijf belangrijke factoren 
voor waardering belangenbehartiger aan het licht. Tijdschrift voor Vergoeding 
Personenschade, 2012(3), pp. 102-113.

Ik moest diep duiken in de elektronische archieven van de Vrije 
Universiteit om het te vinden, maar het eerste voorstel dat ik samen 
met Victor Jammers schreef om voor slachtoff ers van letselschade 
een instrument te gaan ontwikkelen – op een website, daarom 
spreekt men al snel van een tool – dateert van oktober 2009. Tien 
jaar geleden dus. In een later stadium kreeg ons plan de werktitel 
die het nu nog draagt: de Kieswijzer Letselschade. Gebaseerd op 
de kieswijzers die worden gebruikt bij de verkiezingen, inderdaad. 
Beter goed gejat dan slecht verzonnen.  

De Kieswijzer Letselschade heeft ten doel slachtoff ers in staat te 
stellen meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening 
door belangenbehartigers. Hierover is momenteel slechts globale 
informatie beschikbaar, zoals het al of niet opgenomen zin in 
het Register Letselschade, en het al of niet lid zijn van LSA en/
of ASP, NIVRE of NIS, en wat er zoal te vinden is op de websites 
van de belangenbehartigers zelf. Toen wij op de VU onderzoek 
deden naar de waardering van belangenbehartigers door 
letselschadeslachtoff ers, kwamen daar vijf belangrijke factoren uit, 
namelijk: (1) communicatie, waaronder informatieverstrekking, wijze 
en frequentie van contact, en zeggenschap of voice; (2) empathie; 
(3) daadkracht; (4) onafhankelijkheid; en (5) deskundigheid.2

Daaruit kan worden afgeleid dat de voor slachtoff ers belangrijkste 
informatie niet of meestal niet beschikbaar is, zoals de mate waarin 
een belangenbehartiger voor zijn cliënten feitelijk bereikbaar 
is, de hoeveelheid tijd die wordt uitgetrokken voor contact en 
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gerealiseerd. Laat ik volstaan met te zeggen dat er veel bij komt 
kijken, en dat de laatste bespreking hierover dateert van kort 
geleden. De kieswijzer past het beste bij het Register Letselschade, 
en de inbedding past het beste bij De Letselschade Raad. Of toch 
bij […vult u maar in…]? Hoe dat ook zij, het idee is nog steeds 
springlevend. Victor gaat het niet meer meemaken. Althans, niet als 
lid van de Raad van Bestuur van Slachtoff erhulp Nederland. Ik hoop 
maar dat ze een goede vervanger voor hem zullen vinden. Dat gaat 
nog niet meevallen denk ik.

Arno Akkermans

Hoogleraar Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam

Een man van weinig 
woorden

Hallo Victor,

Ik werd gevraagd een bijdrage te leveren aan een afscheidsbundel. 
Maar wat te zeggen? Ik ben eens op zoek gegaan naar wat jij in 
dergelijke situaties doet. Dan sluit het misschien goed aan. Daarbij 
ben je een man van weinig woorden. 

In mijn email vond ik dit 
bericht van jou toen ik 
ongeveer 4½ jaar geleden 
de overstap maakte van het 
ministerie naar de uitvoering. 
Tsja, wat zal ik ervan zeggen: 
alles wat erin moet staan staat 
erin.

informatieverstrekking, de mogelijkheid van online toegang tot het 
eigen dossier en tot het bijdragen aan de voortgang, de waardering 
op het punt van empathie die een belangenbehartiger van zijn 
cliënten krijgt, de wijze waarop het traject is ingericht en hoe er 
de vaart in zal worden gehouden, de (fi nanciële) voorwaarden 
waaronder de belangenbehartiging plaatsvindt, en het inzetten 
van herstelgerichte dienstverlening zoals praktische ondersteuning 
en coaching. Deze opsomming is niet limitatief. Een slachtoff er 
heeft informatie nodig om keuzes te kunnen maken die bij zijn 
persoonlijke behoeften en zijn letselschade passen. Die informatie 
is nu in onvoldoende mate beschikbaar. Victor en ik broeden al 
jaren op de ontwikkeling van een Kieswijzer Letselschade die in die 
lacune zou kunnen voorzien. 

De rolverdeling daarbij tussen Victor en mij was waarschijnlijk 
typisch. Ik kwam aanzetten met breedsprakige uiteenzettingen 
hoe en waarom de Kieswijzer de wereld zou kunnen verbeteren, 
Victor bekommerde zich vooral over hoe een dergelijk project 
goed in te bedden in bestaande organisaties en initiatieven, en 
om draagvlak te vinden en te houden zodat iedereen er graag aan 
zou meewerken. Het is fi jn om samen te werken met iemand die 
rustiger en bedachtzamer is dan je zelf bent. Dan kun je je lekker 
wat meer laten gaan dan wanneer je zelf op je stappen moet 
passen. Het was fi jn om samen te werken met Victor. Nooit poeha, 
altijd toegewijde bedachtzaamheid. Ik zal hem missen. 

Dit afscheidsboek is niet de plaats om uiteen te zetten hoe het 
komt dat het plan van de Kieswijzer na tien jaar nog steeds niet is 

“Beter goed 
gejat dan slecht 
verzonnen”
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