‘Zorg dat jouw collega ook lid
wordt van PEOPIL’
John Beer is sinds september 2016 voorzitter van PEOPIL:
de Pan-Europese organisatie van letselschadeadvocaten
(PEOPIL) die in 1997 is opgericht omdat problemen in
verband met rechtszaken rond persoonlijk letsel zich
dikwijls uitstrekken tot buiten de nationale grenzen.
John Beer legt uit waarom hij deze taak op zich heeft
genomen.
door Angela A.M. van Leeuwen
Waarom heb je het voorzitterschap aanvaard?
‘PEOPIL is een - al twintig jaar - bestaande organisatie met een goede
infrastructuur. Er ontstaat steeds meer behoefte aan basiskennis van
de wetgeving op het gebied van aansprakelijkheid en letselschade
van de lidstaten. Het verder uitbouwen van de internationale
mogelijkheden voor het delen van kennis en netwerken tussen letselschadeadvocaten acht ik van groot belang. Vanaf de oprichting ben ik
actief binnen PEOPIL. Ik heb de medische aansprakelijkheidsgroep en
daarna de productaansprakelijkheidsgroep c.q. massaschadegroep
gecoördineerd. Mij is gevraagd om nu het voorzitterschap te
bekleden. Ik vind het leuk en belangrijk om te doen.

Daarbij moet ik ook vermelden dat mijn medeaandeelhouders van
Beer advocaten dit voor mij mogelijk maken. Beer advocaten is een
internationaal bekend en gerespecteerd kantoor. Voor het kantoor is
het belangrijk om de bestaande contacten zo goed mogelijk te
onderhouden. Dit is een heel goede manier om dat te doen.’
Kan iedere letselschadeadvocaat lid worden?
‘PEOPIL is er niet alleen voor advocaten die voor slachtoffers
optreden; ook advocaten die voor verzekeraars optreden, kunnen lid
zijn. Je hebt drie soorten advocaten: slachtofferadvocaten,
verzekeraarsadvocaten en er bestaan advocaten met een gemengd
bedrijf waarin zowel voor slachtoffers als voor verzekeraars wordt
opgetreden. In Nederland is er een vereniging van slachtofferadvocaten: ASP. Daar mogen dus alleen slachtofferadvocaten lid van
worden. Verzekeraarsadvocaten en advocaten met een ‘gemengd
bedrijf’ kunnen daar geen lid van worden.

‘De markt vraagt om een keuze’
Die laatste categorie wordt overigens steeds kleiner, omdat de markt
om een keuze vraagt. We hebben ook nog een beroepsvereniging
LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten). Daar mogen de drie
categorieën advocaten lid van worden. Bij PEOPIL is het precies zo.
De drie categorieën advocaten mogen lid worden.

Als we ons hadden beperkt tot slachtofferadvocaten dan zouden,
buiten Nederland en Engeland, maar heel weinig leden hebben
kunnen toetreden omdat de scheiding in andere landen veel minder
strikt is. Letselschadeadvocaten hebben daar veelal gemengde
praktijken.’
Waarom zou iedere letselschadeadvocaat in Europa lid moeten worden
van PEOPIL?
‘Voor PEOPIL is het belangrijk dat het aantal leden groeit. Hoe breder
het draagvlak, hoe meer je kunt doen. Er zijn letselschadeadvocaten
met een geheel of gedeeltelijk internationaal getinte praktijk en
collega's die zich minder met het buitenland bezighouden.
Voor beiden is het belangrijk om lid te zijn of te worden van PEOPIL.
PEOPIL biedt een unieke internationale netwerkmogelijkheid.
Geen enkele andere organisatie biedt de mogelijkheid om letselschadeadvocaten uit zo veel verschillende jurisdicties te ontmoeten.

‘Het is belangrijk om van elkaar te leren’
De mogelijkheid om van elkaar te leren, is van belang voor alle
collega's, ook voor degenen die zelf geen internationaal werk doen.
Ik heb aan den lijve ondervonden dat ik in zaken bij de Nederlandse
rechter veel profijt heb gehad van kennis die ik in het buitenland heb
opgedaan.’

Momenteel telt PEOPIL ongeveer 500 leden. Wat ga je doen om ervoor te
zorgen dat het ledenaantal van PEOPIL groeit?
‘Het precieze aantal letselschadeadvocaten is niet bekend, maar het
zijn er zeker meer dan het huidige ledenaantal van PEOPIL. Het is van
groot belang dat het ledenaantal groeit. Als voorzitter krijg je dit niet
alleen voor elkaar. Ik wil de leden aansporen om collega's in hun
jurisdictie op te roepen om lid te worden. Zorg dat jouw collega ook
lid wordt van PEOPIL. Als voorzitter kan ik hierin ondersteuning
bieden door in de verschillende landen aandacht te vragen voor het
bestaan van PEOPIL en de voordelen van het lidmaatschap.’

‘Het is van groot belang dat het ledenaantal groeit’
Wat zijn dan die voordelen?
‘Het grote voordeel van het lidmaatschap is de netwerkmogelijkheid:
de mogelijkheid om te participeren in de groepen die per onderwerp
zijn georganiseerd zoals de medische aansprakelijkheidsgroep en de
productaansprakelijkheidsgroep. Daar kun je als lid van PEOPIL met
andere collega's, die dezelfde belangstelling hebben voor dat
onderwerp, in contact komen en informatie uitwisselen. Die groepen
houden ook bijeenkomsten in Europa. In november was ik in Dublin
bij de sport- en toerismegroepen die een gemeenschappelijke
conferentie hadden belegd, in maart ben ik bij de Young Lawyers
Group in Malaga. In mei is er een Road Traffic Accident congres in
München en in september vindt het grote jaarlijkse congres plaats in
Londen.

Wij vieren dan het 20-jarig bestaan van PEOPIL met een mooi
educatief programma en een knallend feest.’
Studenten kunnen lid worden van PEOPIL. Verjonging is een van de
dingen die jij als voorzitter voor ogen hebt. Maar is het lidmaatschap
en/of het bijwonen van congressen financieel haalbaar voor een student?
‘Iedereen snapt dat het belangrijk is om jongeren meer bij PEOPIL te
betrekken. Een organisatie zoals PEOPIL is voor de toekomst gebaat
bij een grotere participatie van jongeren. We zijn nu voor een
belangrijk deel toch een organisatie die bestaat uit mensen die wat
langer in het vak zitten. Dat moet zo blijven, maar er moet iets bij
komen. Het Bestuur van PEOPIL gaat ouderen aanspreken om meer
jongeren naar PEOPIL te sturen.

‘PEOPIL is gebaat bij jongerenparticipatie’
Het klassieke model is dat de jongere op het kantoor van de oudere
werkt. De ouderen beslissen of de jongere advocaten wel of niet naar
de congressen van PEOPIL mogen gaan. Het is de bedoeling dat de
oudere ook betaalt voor de jongere. Het huidige bestuur van PEOPIL
vindt het van belang dat meer jongeren zich als lid aansluiten en de
conferenties bezoeken. Ik denk dat je je op de jongere moet richten
door te vertellen dat PEOPIL voor hen ook interessant is. Maar je
moet je ook richten tot de oudere advocaten die het in hun macht
hebben om de jongeren te faciliteren.

Wat PEOPIL kan doen, is verlaging van de lidmaatschapsgelden en
van de gelden voor toegang tot onze bijeenkomsten. Daartoe worden
maatregelen getroffen om dat mogelijk te maken.’
Tot slot: je hebt een drukke praktijk als letselschadeadvocaat, je hebt
mede een eigen kantoor en nu ben je ook voorzitter van PEOPIL.
Qua leeftijd en ervaring ben je senior. Betekent dit in wijsheid loslaten en
expertise overdragen?
‘Ik houd van de praktijk en het loslaten gaat mij niet gemakkelijk af.
Kantoor biedt mij steun om alles zoveel mogelijk te kunnen
combineren. Onderdeel van de wijze waarop wij op kantoor werken,
is dat we ieders wijsheid, en dus ook de mijne, met elkaar delen.
Laten we zien hoe ver ik kan komen zonder op korte termijn al te veel
los te laten. Dat gaat goed, maar niet vanzelf. Ik zoek en vind mijn
ontspanning in de weekends in ons huis bij de zee, waar mijn hoofd
leeg kan waaien.’
Voor meer informatie over PEOPIL: www.peopil.com

