
 

Een paar duizend euro als compensatie omdat je 
voortaan met een ontsierend litteken door het leven 
moet, of een kleine halve ton voor het verlies van 
een been. Die bedragen staan in gem verhouding 
tot de pijn en het gemis aan levensvreugde, vinden 
slachtoffers. En zij krijgen steeds meer bijval. Het 
smartengeld in Nederland moet omhoog. 
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Vergoeding voor leed 

li chisch leed,gederfde levensvreugdeen an- 

wachtenonaar ditvind ik ronduit een be-

AMU] jaarlijks publiceert. Ikweet dat ik 
geen Amerikaanse bedragen beef te ver-

lediging na alles wat ik heb meegemaakt 

verre van tevreden. 

Velden.'Op meerdancenpaarduizendhoef 
ik niet te rekenen, stelt zij, gelet op de in-
formatie uit het Smartengeldboek dat de 

bijstandsverzekeringheefthetovereenfrae-
tievan de matedele schade',aldusVan der 

dere immaterieleschade—isdefreelancer 

'Mijnbelangenbehartigervande rechts- 

lk zin nu op het inschakelenvan een advo- 
etwas een fietsongelukzoals datwelvaker caatom near de rechterte stappen.' 
voorkomt Veertiger Pia van der Velden• 	Van derVeldenis nietdeenigedieveront- 
was op weg naarschool om haarjongste af mardigd is over het smartengeld dat haar 
te halen toende bestuurderv-aneengepar- in hetvooniitzichtwordtgesteld.Allangere 
keettleautozonderin de spiegels tekijken tijdbestaateronvrede overdemanienvaar-
haat portier opende. 'Ik kon niet meer af- op immaterieleschade inNederland wordt 
remmen ensmakteervoltegenaan,'vertelt vastgesteld,con.stateertLonisVisscher,bij-
de freelancejournalist 'Door de klap werd zonderhoogleraatrechtseconomische ana-
ik van het fietspad op de weggeworpen.' lyse vanonrechtmatigedaad en schadever-
Hevigbloedend lagze op hetwegdekvoor- goeding aan de Erasmus School of Law in 
datzijrneteenvermoedelijke hersenschud- Rotterdam. 'Afgaand op de literatuur zijn 
ding naar het ziekenhuls werd afgevoerd. 	niet alleen de bedragen die in het buiten- 

'Het WAS een traumatische ewaring', land warden uitgekeerd bij vergelijkbare 
blikt zij bijna een jaar later terug. `Ik kon geval len hoger, ens ook een stanatie in 
niets zien oindat mijn bril was verbrijzeld deontwikkelingvandeNederlandse bedra-
en dacht alleen maar dat mijn zoontje mu gen',zegt hijAlet andere woordeni Neder-
daarnietzo mochtzien liggen.Eerstdach- land loopt steedsverder achter.' 
ten ze zelfsdatmlinkeelwas doorgesneden, 	DatbeaanuldareoZwagermanyan Beer 
maar al hetbloed kwanidoordat de boven- Advocaten, een Amsterdams kantoor dat 
randranhetportiereendiepesnee in inljn gespecialiseetd is inletselschade. •Hetsys-
kaak had getrokken.' Het litteken is flog te teem zoals dat nu wordtgehanteerd,isach-
zien en doorhet littekenweeftel binnen in terhaald',zegthij.'Memtordtgeachtzichte 
demand is kauwen aan die kantlastig. 1k houdenaan de bandbreedtes die in hetver-
hen toen naar de specialist geweest en die ledentijnyastgesteld.Erzitgeenprogressie 
eel dathij envel lets aanzou kunnen doen, in de rechtsontwikkeling.' 
maar het blank allemaal heel heftig en ik 

Summler weetnog nietof ikhetaandurf,' zegt zij. Her 
blijktallesbehalveeen eenvoudige ingreep.' Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft een 

Al metal schatVan derVelden ruimveer- benadeelde recht op een 'naar billilidwid 
tiguurkwijttezijnaan dokters-,ziekenhuis- vast testellen'vergoedingvoor immaterie-
en tandartsbezock, een halllaaraan weke- leschadc —watin depraktijkbetekentdat 
lijkse sessies met een fysiotherapeut niet de rechterineerste instantieldjktnaarwat 

er in hetverleden invergelijkbare gorallen meegerekend. Daamaast heeft zij een tijd 
niet kunnen werken en voeltze zich onze- is toegekend.Somswordternogeen opslag 
kerdervanwege haarlittekenAkneenweel gehanteerdvoor inflatie,maarvaakook Wet 
interviews af met hooggeplaatste bestuur- Centraal in dit proces is bet Smartengeld- 

bock, een jaarlijks door de ANWB samen-ders en daarom is cell representatiefuiter- 
Ilikvoormij belangrijk%zegtzli. 	gestelde gids met rechterlijke uitspraken 

De veroorzakervan haar ongeluk erken- gerangschiktnaar de aard van het letsel. 
de schuld, maar Van der Velden heefthaar 	Een nadeel van dit systeem is dat Cr at- 
nooitgesproken. 'Ik had minstenseenex- teen wordt teruggeblikt, zegt Zwagemian, 
cuusbriefverwacht; dat zit me nog steeds oud-voorzitter van de so leden tellende 
hoog. De zaak wordt afgewildceld via Van verenigingvanAdvocatenvoorSlachtoffers 
der Veldens rechtsbijstandsverzekering. van Personenschade (ASP) en auteur van 
De schade aan fiets,Ideding, bell en de tot het hoordstuleSmartengeld'vanhet hand-
nutoegemaaktemedische kostenzijnver- boekPersoncnschade.'Enbovendien is de 
goed, alsmede het gederfde inkomen van informatie nietcompleet. Deuiteenzetting 
nvee opdrachten die zij in de eersteweken van de casus is heel sununier en wanneer 
nahetongelukgedwongen moestafslaan. eruitspraken bijkomen,worden oude uit- 

sprakengeschrapt.' Intussenstaatdeschadetelleropeen ldeine 
ent000,maaroverhetvoorgestelde bedrag 	Datalles heat ertoe geleid dat de bed ra- 
aansmartengeld—eenvergoedingworpsy- gendie inNederland aansmattengeldwor- 

denuitgekeerdvaalweellageruitvallen dan 
indeons onningendelanden.Zwagennan: 
'Standaardbedragen zlinerniet, maarover 
hetalgemeen lain jestellen dat in Duitsland 
—waarze net als in Nederland ookaange-
valsvergelijkingdoen—pakweghetdubbe- 

Smartengeld 
Voorbeelden 

€980 
Maisie (8 laar) 
Een meisje dat door een 
hood In het gezicht word 
gebeten en dear drie 
zichtbare littekens Ban 
overhield, kreeg in 1998 
€980 aan smartengeId 
toegewezen. GeTndexeerd 
naar 2015 Is dat €1280. 

€2500 
Vrouw 
In 2007 wend een bedrag 
van €2500 aan smarten-
geld toegewezen aan een 
vrouw die grove littekens 
overhield aan het verwij-
deren van tatoeages op 
haar bovenarm en been. 
Geindexeerd. €2900 

€2269 
Man (21laa0 
Een autopassagter die 
gezichtsletsei opliep bij 
een verkeersongeval, 
heeft diverse littekens en 
een plaatje boven zijn In-
keroog. De rechtbank 
wees 10 1998 €2269 toe. 
GeIndexeerd: €3177 

€1600 
Vrouw 
Een door een hood ge-
beten vrouw wordt enige 
tijd behandeld voor ver-
wondingen aan haar arm 
en been. De littekens zijn 
niet blijvend. Het in 2008 
toegewezen bedrag komt 
na indexatie uit op €1860. 

€1134 
Vrouw (85 laar) 
Het ziekenhuisverblijf van 
een bejaarde vrouw moet 
met twee waken wor-
den verlengd doordat zij 
blaren op de rug oploopt 
wegens een to warme 
kruik. In1997 toegewezen. 
Na indexatie: €1615 
Orr 5tH SEWER<TE VOORBEEL-
DEN MT HET A NWB SMARTEN-
GELDBOEH 

`Smartengeld mag 
geen restpost zijn' 
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Handboek 

Neem de regie 
over je eigen zaak 

I en belangen-
I behartiger, 

de rechtsbli- 

	I standsverze- 
keraar, een 

letselschadeadvocaat, een 
schade-expert, een re-inte-
gratiedeskundige en/of een 
herstelcoach. En ditlfistje is 
nietcompleell Afhankelijk 
van deaarden emstvan het 
letsel laljgt het slachtoffer 
van een ongeral te maken 
met talvan instanties en 
spelers. 

Vanwege die complexi-
teit is het voor slachtoffers 
vaakmoeilijk ons greep te 
krijgen op hun situatie, zegt 
Monate Wuring. Teak krij-
gen zli hetgevoel een bijrol 
tespelen in hun eigen zaak. 
Ze voelen zich nietgehoord, 
passen niet in de hokjes die 
routineuswordenafgevinkt 
als onderdeelvan een stac-
catojuridisch en medisch 
proves.' 

Wuringprobeert in hear 
rol als herstelcoach dam 
verandering in te brengen. 
Samen met joumalistAr• 
mand Landman schreef ze 
een laagdrempelig hand-
bock, (Ver)slagen. Leven 
met terra, bedoeld om de 
infomiatieachterstand bij 
slachtoffers op te heffenen 
bun de regie terug tegeven 
overhuneigen proves. 

'Eengoed herstel draait 
ono het activeren van de zelf-
redzaamheid van het slacht-
offer', zegt zij. Volgens haar 
beginnenverzekerams dat 
ook steeds Ineeronderogen 
te zien. Zo wordtWuring, 
eindverantwoordelllke soar 
herstelmanagementbli 
expertisebedrlif ENIN, nu 
raker in een betrekkelijk 
woeg stadium erb ij geroe-
pen. lftoeger was datbij 
rnensen van wie het proees 
al jarenvoortsleepte, no 
word ik bij xiju van spre-
ken 01 on drie maanden 
ingeschakeld.' 

Wurings missie is het 
slachtoffer centred stellen. 
'In pleats van op basisvan 
eenvragenlijstvaststellen 
wear innand nog toe in 
staatzou moeten zlin,gaje 
semen met het slachtoffer 
nawathij ofzijzelf nog echt 
denkttelcunnen en wathij 
zoo milieu. Door het slacht-
offer weer eigenaar te ma-
ken van zijn eigenvraags-tuk 
vocIthijzichgehoord en 

(V e 	414 

okumn 

Wer)slagen. Leven met 
letser, lo ne tto !Veering en 
-Irmand Landman, ion blr., 
C 

vedoopt het herstelproces 
voorspoediger. Dear heeft 
ook de verzekeraarbeat 

Soms zitWurings inter-
ventie in kleine dingen:zo 
geeftzij hetvoorbeeldvan 
eenwhiplash-slachtoffer 
dat near een goede, begrij-
pelijke ultleg verlangde over 
wat dat voor hear beteken-
de..Zij kon nietverder om-
dat zij nick nietherkende in 
wat hear over hear toestand 
werdverteld. Ze was aan het 
googelen geslagen,maar 
datbracht hear alleen ver-
der in venvarring.' Wuring 
regelde in samenspraak 
rnet de verzekeraar een 
MRI-scan en een gedegen 
uftlegvan een specialist. 
Gewapend met die kennis 
kon devrosnyzelf de volgen-
de step =nen: therapie om 
in het reine to lcomen met 
haarveranderde toekomst-
perspectieL 

'Voor dc slachtoffers is de 
finaneiele !cant minder be-
langrijk dan hoe zij nu ver-
der moeten', zegtWiiring. 
'Maar als zij datvoorzich-
zelf hebben besloten,dan 
hoort dear natuurlijk een 
financieel sporend plaatje 
bij.Datvraagteen actieve 
howling; ik Teat hen als het 
ware bun eigen business-
plan opstellenwaarin zij 
aangevenwatzli willen en 
wat daartoe nodigis. hfen-
sen moeten erbewustvan 
wordeud,stnijzelfalles in 
de hand hebben en dear is 
dit bock ookvoor bedoeld.' 

.0_ in onze kennissenkring zijn diverse voorbeelden van 
mensen die een ongeluk hebben gehad. De fysieke pile 
was soms snel verdwenen; wa t vaak bleef, is het verdriet 
vanwege blilvend letsel. Wii hebben ons regelmatig 
verbaasd over het verschil in geldellike wa a rdering, ook 
vergeleken met bihroorbeeld Duitsland of Engeland. 
Hulb Koel en Lien van der Loll zijn redacteuren van het FD. 

le wordt toegekend en in hetVerenigd Ko-
ninkrijk het drievoudige.'Een rechtermag 
kijken near wat er in het buitenlandwordt 
gevonnist, maardat is nietdoorslaggevend, 

oordeelde de Hoge Read. 
Dater in het buitenland hogere hydra-

gen gelden, zegt op zich niet covert, vindt 
Visscher. 'Stel datje als gevolgvan een on- 
gelukin eenrolstoel belandt. In Nederland 
lcun jeje als rolstoelgebruiker nog redelijk 
redden onsdat de meeste openbare your- 
zieningen daarop zijn afgestemd. In gra-
te delenvanftaliE en Spanje zouje meteen 
aan huisgekluisterdzijn.Zo'n toekenning 
is dus mede gebaseerd op de impact op je 
levenendaarbijook nogophetprijsniveau 
in een land en de socialeworzieningen.' 

Enwieafgaatopde miljoenenvergoedin-
gen die met enige regelmaat in de VS lij- 
kentensarden toegekendzitalhelemaalop 
hetverkeerde spoor. 'Ten eerstezijn datbe-
dragen die zowel materiele als mmaterk- 
le schade dekken. Daamaast zitten crook 
waakzogenoemde"punitivedarnages'ofte-
weleenprimatrechtellikeboete invenverkt, 
plus de advocatenkosten', zegt Visscher. 
Tergeet ook niet dat dergelijke toewijzin-
gen veek op grand van juniechtspraak tot 
standkomenenvekolgensitsberoepnaar 
beneden worden bijgesteld.' 

Maar hoestel je dan de hoogtevaninuna-
teriele schade vast? Hoe hangje een prijs-
kaartjeaan hetpsychischleedendegederfde 
lewnsvreugdevaneenkerkeerslilachtoffer? 
Visscherzieteen mogelijkheid om de vast-
stellingvan smartengeldteverbeterendoor 
toepassing van cen methode die in de me-
dLschewereldwordtgehanteerd omvastte 
stellenofde batenvaneenmedischeingreep 
de kosten ervan rechtreardigen. 

Daarbij staatdequalityadjusted !Herat' 
(Qaly)centraal, een maatstaf die bet effect 
vaneen bepaaldegezondheidstoestandop 
de kwaliteitvanlevenvan de betrokkeneuft-
drukt. Ditgetal tussen den en t(waarbij o 
staatvoordooden inaorinperfectegezond-
heid)vordtvastgesteldaan de handvanuit-
gebreidondermekonderpatienten,ansen 
enpubllek.Zoblijkt nit demedischelitera-
tuur dat het verschil tussen diabetespati-
enten die wel of niet een amputatie moes-
ten ondergaan 0,30 tot 0,35 Qaly bedroeg. 
Vennenigvuldigd met het aantal levensja-
remvaarin diegezondheidstoestandvoort-
duurt, ban een totaal Qalyverlies worden 
berekend. Vervolgenswordt hieraan een 
geldbedraggekoppeld, mede gebaseerd 
op hetbeschikbare budgetvoordegezond-
heidszorg. 'Uit de literatuur blijkt dat Ne-
derland een ondergrens van eon €20.000 
per (ply hanteen en een bovengrens van 
€80.000',steltVisscher.Gebaseerdopdeze 
berekeningenkaneeninschattingvan dege-
zondheidswinst in vergelijking tot de kos-
ten gemaaktworden. 

Van zorg naar recht 
Visscher steltvoor om eenzelfde media- 
dick toe te passen voor het berekenen van 
immateriele schade. 	k-un jeobjectiever 
en met grotere preeisie het smartengeld 
vaststellen.' Zen verkeersslachtoffer van 
wie het been al of niet deels moetworden 
ufgezetzou aan de hand van bovenstaand 
medischvoorbeelddusvoorelkjaardathij 
of zijalsgeamputeerdedoorhetlevenmoet 
minimaaleenvergoedingtegemoetk-unnen 
zienvancireaC600o(o,3maal€2o.000)lsfet 
datalsvertrekpuntzouergekekenmoeten 
ssurden naareventueelbijkomendeomstan-
digheden.Vooriemanddie eenenthousias-
te amateurvoctballer is, zal het settles van 
een been zwaarder wegen dan bij 'emend 
diealtlidal een hekel heeftgehad aansport. 

Inzijn inleidendebijdragevoorhetnieuw-
steANWESmartengeldboekvergelliktVis-
scher diverse reeente smartengeldtoeken-
ningen met de bedragen die aan de hand 
vanQalyszoudenkunnenwordengeschat. 
Deuitkomstenverschillenvan groat totge-
val, meat doorde bank genomen bedraagt 
hetdaadwerkelijktoegekende smanengeld 
de helftormindervan de Qaly-berekening, 

Smartengeld 
De bedragen die 
worden uitgekeerd 
vaor inunateriele 
seliade zijn in 
Nederland veel lager 
don in andere landen 

ook al isdiegebaseerd op de conservatieve 
grondslagvan€2o.000. 

Voor wie nog twijfelde lijkt dat overtui-
gendbessijsdaterstructureel teweinigsmar-
tengeld word t toegekend door Nederland-
se rechters. !dear totduwerisernogweinig 
animovoorVisschers methodiek Ten ad-
vocaat die het toepaste maimn eis, zag die 
venvorpen door het hof. Dads Met hoe wij 
het in Nederland doen, kreeghli te horen', 
zegt Visscher. 'De onvrede is breed, mane 
het momentum is er nog niet.' 

Datbetekentechternietdaterhelernaal 
nietsgebeurt op hetletselschadefront,zegt 
Zwagerman.'Rechters hebben designalen 
opgevangen. Zo eel een gerechtshof niet 
blind to zijn voor de discussie en ont die 
reden bet smartengeld met ao% te verho-
gen.' En ookverzekeraars beamen dat het 
andersmoeLVooralvoordeemstigelenels. 

Revolutie 
Het invoerenvaneenClaly-systeem zouech-
tercels revolutie betekenen in de jurispru-
dentie, tenvijI in de prak-tijk dit eerder via 
evolutiegaaLvindtZwagennan.'Alsje lets 
wiltbereiken,moetjevanuithetbestaande 
beginnen'Endaarisdesectordrukmee be-
zig.'Ineenreeks expertmeetingsvanverze-
keraars,juristenenwetenschapperswordt 
gewerkt aan een systeem dat gevalsverge-
Ifildng niet loslaat, maar dat tevens meer 
transparantk bledt,waardoor eisen beter 
zijn uitte leggen en te motiveren.' 

Het vertrekpunt hierbij is de systema-
tick diedoormedici indeVSwordtgebruikt 
ova functieverlics en de impact enran vast 
te stellen. 'In eerste instantie werden deze 
beoordelingen gebruikt in het vaststellen 
van arbeidsongeschiktheid, mane sinds-
dienwordenzijookbredermegepas€,alclus 
Zwagennan.WetenschappersvandeEras-
musUniversiteitzlin nu bezigaande hand 
van de letsebaaarderingen van deAmerican 
MedicalAssociation (AMA) de toegekende 
smartengeldeninNederland te beoordelen 
om te lcomen tot een basisbedragvoor be-
paaldesoorten letselorcombinaties van let-
sel. Zwagerman:'Dan komjetotrechtvaar-
digeruitsprakenoventdaardoorvendtalles 
op dezelfde leestgeschoeid. Gelijke geval-
len wordengelijk behandeld.' 

Dergelijke basisbedragen zouden ieder 
jaarmoeten wordengekdexeerden yawl-
gens gebruikt els uitgangspunt om de ins-
pect op bet levels —worsen, werken, rela-
ties —van het individuele slachtoffer vast 
te stellen. 'Zo doe je recht eau bet sleehtof-
fen Nu word t smartengeld nog yeast als 
een restpostopgevoerd, terwijI hetvoorde 
slachtoffersjuistomgenoegdoeningdraait.' 

Maar zover is het nogallernaal nieL War 
betekenteenenandervoorVan derVelden? 
Loont het de moeite om near de rechter te 
stappen of hats zij mane beter berusten in 
het bedrag dat hear belangenbehartiger 
conform het Smartengeldboek wil gaan 
risen? Gegeven het feit dat de tegenpartij 
in hoar zaak volledige aansprakelijkheid 
heeftaanvaard, hoeft het haat niets te kos-
ten, denIctZwagerman.Sinds 2013 bestaat 
namelijk de mogellikheid om een deelge-
sehilvoorteleggen.'Dieenevniagwaargeen 
overeenstemmingoverkanwordenbereild 
ban danwordenvoorgelegdaanderechte€, 
zegt hij. 'In de regel wordt er binnen vier 
zes maanden uitspraak gedaan. Ftolt daar 
een hoger bedraguit, dan is datmooi mee- 
genomen.lCrligtVanderVeldenechtergeen 
gelijk, dan zlinde kosten van de pmcedure 
tochvoorde tegenpartijaskar,zegt Zwager- 
man, 'els er in Nederland twee processen 
perjaargevoerdworden over smartengeld 
dan is dat al yea.' 
........... . . ............. 	..... 	..... .............. ........ 
De na a m van Van der Velden 
is op hear verzoek, ha ng ende 
de zee k, gefing ee rd. 
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