
 
 
 
 

 
PERSBERICHT  
 
Den Haag, 20 december 2022 
 
 

Chris Breedveld nieuwe voorzitter De Letselschade Raad  
 
De Letselschade Raad (DLR) heeft per 1 januari 2023 een nieuwe voorzitter: Chris Breedveld. 
De huidige voorzitter, Tjibbe Joustra, legt zijn functie neer wegens het aflopen van de 
statutaire zittingstermijn. De positie van voorzitter DLR is een (toezichthoudende) 
nevenfunctie. Chris Breedveld zal deze positie vervullen naast zijn reguliere werk als 
Grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning. Chris Breedveld (1962) was 
directeur van het Kabinet van de Koning en was eerder werkzaam als plv directeur-generaal 
bij de RVD en daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken. 
 
Bestuur en Platformoverleg hebben inmiddels afscheid genomen van Tjibbe Joustra en zijn  
hem zeer erkentelijk voor de bijzonder professionele wijze waarop hij de afgelopen jaren als 
voorzitter heeft gefungeerd. Bij zijn aantreden trof hij bepaald geen gespreid bed aan. De 
vaste publieke financiering werd beëindigd en het aanblijven van enkele organisaties was 
onzeker. Het is aan Tjibbe Joustra te danken dat De Letselschade Raad nu in stabiel 
vaarwater verkeert. 
 
Over De Letselschade Raad: 
De Letselschade Raad is een onafhankelijke landelijke stichting die tot doel heeft alle 
professionele organisaties in de letselschadebranche te laten samenwerken ter verbetering 
van het schaderegelingsproces bij letselschade en ter voorkoming van secundaire 
victimisatie van het slachtoffer.  
Ook waarborgt De Letselschade Raad de kwaliteit en deskundigheid van de ingeschrevenen 
in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). 
 
 
============================================ 
Noot voor redactie, niet voor publicatie: 
Binnen De Letselschade Raad werken organisaties samen aan verandering en verbetering in het belang van 
mensen met letselschade door een ongeval, medisch incident en misdrijf. Samen streven zij naar meer harmonie 
en duidelijkheid in de schaderegeling.  
 
Dit persbericht is ook te vinden op www.deletselschaderaad.nl .  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr drs R. (Remco) Heeremans, directeur DLR : 
rheeremans@deletselschaderaad.nl  
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