Bijna 50 jaar ervaring in de sector,
maar nu toch met pensioen
Interview met

vraagstukken in de letselschaderegeling.
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Audalet
-
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“Aan de ontwikkeling van Audalet [...]
hebben we heel veel werk gehad. De
uitgangspunten zijn onderhandelbaar,
de wijze van berekenen zelf niet.
De rekenregels moeten onder meer
conform de vereiste sociale en fiscale
regels ingericht zijn. Daar valt niet over
te marchanderen. Om recht te doen
aan een juiste schadevergoeding kun
je niet zonder.”
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Schaderegelingsoverleg
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Speciale schades

-

| Interview

Interview
“Wij hebben in die tijd vooral een
actieve aanpak gepromoot. Wanneer je
weet hebt van een ongeval leg je actief
contact met het slachtoffer. Je kunt direct
bijstaan en gezamenlijk optrekken wat
nu eigenlijk de normale lijn is.”

Stichting PIV

Beroepsziekten
-

-

“Het PIV met Theo Kremer voorop is
buitengewoon belangrijk geweest voor
de verbetering van de afhandeling van
Snelheid belangrijk
letselschades en voor de manier waarop
we daar nu over denken en mee omgaan.”
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“Het regelen van asbestschades hadden
we in Nederland nog nooit gedaan.
We hebben destijds met een aantal
van onze experts, verzekeraars en enkele
grote asbestverwerkende bedrijven
gekeken hoe we die problematiek
konden aanpakken.”

Toerekening
-

-

-

“Asbestslachtoffers overlijden gemiddeld
binnen een jaar. Wanneer er een schademelding binnenkwam, ging er onmiddellijk iemand van ons naartoe, vaak samen
met de belangenbehartiger. In deze
periode is voor mij nog eens gebleken
welke verantwoordelijkheid wij hebben
en hoe belangrijk ons werk voor de
betrokkenen is.”
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Buitengerechtelijke kosten
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Negativiteit

Interview
“Professionaliteit is in ons werk heel
belangrijk [...] er zijn ook niet-advocaten
die bijna schaamteloos advocatentarieven
hanteren, door wie dingen worden gesteld
zonder te onderbouwen en dingen worden
geroepen zonder iets te zeggen. Met
andere woorden: het slachtoffer is ook
slachtoffer van het verdienmodel van
de belangenbehartiger!””
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“Ik vind het boeiend argumenten te
vinden, naar argumenten te luisteren
en elkaar juridisch te bestrijden en uit te
dagen.[...] Het mooie van dit vak is dat je
ook in zulke complexe situaties uiteindelijk met elkaar tot een oplossing komt.”

Wetenschap
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