
 
 

 Criteria Procesgang Licht letsel (PLL) 

Clearinghuis Licht Letsel (CH-LL) 

Persoonlijke schade < € 5.000 

Verwacht herstel binnen 6 maanden 

 

 

Gezamenlijke afspraken  

tussen verzekeraars 
 
Om partijen te ondersteunen voor het ‘oormerken’ van PLL / 

CH-LL zaken is een beslisboom gemaakt. Deze beslisboom 

kan als hulpmiddel worden gebruikt en is niet limitatief. Voor 

het oormerken is het uitgangspunt PLL / CH-LL, tenzij. Bij 

twijfel wordt PLL / CH-LL gehanteerd. Wanneer het een GBL 

zaak betreft wordt dit altijd gemotiveerd. 

 

 

Enkele voorbeelden van licht letsel 

• Regeling licht letsel: letsel dat binnen zes maanden 

restloos (behoudens de normaal te verwachten, niet 

ontsierende, littekens) geneest. Er treden dus geen 

complicerende factoren op.  

• Brandwonden (1e en 2e graads). 

• Littekens of tandschades, die naar verwachting niet 

langer dan 6 maanden worden behandeld. 

• Niet objectiveerbare klachten met restloos herstel 

(pijnklachten nek, rug, schouders, hoofd, extremiteiten / 

geen sprake van cognitieve klachten). 

• Schaafwonden en/of blauwe plekken en/of  

kneuzingen. Snijwonden zonder en met litteken. 

• Glassplinterwondjes.  

• Hondenbeten. 

• Enkelvoudige breuken. 

• Breuken niet in het gewricht (dus niet pols,  

elleboog, schouder, enkel knie en heupbreuk). 

• Extremiteiten band- / weefselletsel. 

• Spierverrekking.  

• Lichte hersenschudding. 

• Forse verzwikking of verstuiking.  

•     Een gebroken rib. 

 

Scope PLL 

• De PLL is van toepassing op WAM, AVP en AVB zaken 

exclusief medische aansprakelijkheid, beroepszieken en 

productaansprakelijkheidszaken. 

Scope CH-LL 

• Clearinghuis Licht letsel is van toepassing op WAM met 

uitzondering van kettingbotsingen (meer dan 2 auto’s).  

• Herstel verloopt zoals verwacht. 

• Er is geen sprake van pre-existente klachten  

of eerder ongeval die samenhangen met de 

schadevaststelling en een risico vormen.  

• Alleen gedurende een korte periode van 6 maanden 

wordt schade geleden (geen toekomstschade). 

• Een buitenlandschade met een aanrijding tussen twee 

Nederlandse partijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten voor uitvoering 

• Zelfstandigen, waarbij het opvragen van jaarstukken niet 

noodzakelijk is, het verlies van arbeidsvermogen beperkt 

is tot maximaal een week en een pragmatische regeling 

van het verlies van arbeidsvermogen snel mogelijk is, 

vallen onder de PLL / CH-LL. Bij twijfel (intake RB) 

overleggen met verzekeraar. 

• Bij arbeidsongeschiktheid langer dan 4 weken vindt 

overleg plaats met de WA-verzekeraar (overleg op 

initiatief van RB als re-integratie al loopt en volledige 

werkhervatting snel verwacht wordt. Is dit niet het geval 

dan dient deze uit PLL / CH-LL gehaald te worden).  

•     Bij de 4-maandstermijn (regie in handen van RB) wordt  

      naast de check op PLL/CH-LL criteria, aandacht besteed  

      aan de huishoudelijke hulp, waarbij een afname in uren  

      van de hulp duidelijk zichtbaar moet zijn. 


