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Vragen van het lid Gerkens (SP) aan
de minister van Justitie over de
praktijken van letselschadebureaus.
(Ingezonden 13 januari 2010)

1
Wat is uw reactie op de onthulling dat
letselschadebureaus geheime
convenanten afsluiten met
verzekeraars?1

2
Deelt u de mening dat slachtoffers
van letselschade er op moeten
kunnen vertrouwen dat hun
belangenbehartiger zich alleen richt
op het opkomen voor de belangen
van het slachtoffer? Zo nee, waarop
baseert u uw mening?

3
Wat is uw mening over verzekeraars
die afspraken maken met
letselschadebureaus en een
vergoeding in het vooruitzicht stellen
van, zoals in de uitzending genoemd,
21% van de schikking op voorwaarde
dat er geen rechterlijke procedure zal
worden gevoerd?

4
Bent u bereid een openbaar register
te bewerkstelligen waarin
verzekeraars verplicht registeren met
welke letselschadebureaus zij
convenanten hebben gesloten en wat
de inhoud van die convenanten is?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u
bereid dit met de grootst mogelijke
spoed te doen?

5
Acht u het bestaanbaar en mogelijk,
mede gelet op de gedragsregels voor
advocaten, dat advocatenkantoren
convenanten afspreken met
verzekeraars waarbij zij worden
betaald middels een percentage van
een schikking onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat er namens het
slachtoffer geen rechterlijke
procedure wordt gevoerd? Zo ja,
waarop baseert u uw mening?
Zo nee, welke maatregelen zouden
tegen dergelijke kantoren moeten
worden getroffen?

6
Wat is uw reactie op het feit dat
letselschadebureaus slachtoffers een
no cure no pay afspraak aanraden in
de wetenschap dat er geen
onduidelijkheid bestaat over de
aansprakelijkheid voor een schade en
dat daarmee het slachtoffer financieel
wordt benadeeld?

7
Deelt u de mening dat er een einde
moet worden gemaakt aan de
praktijken van letselschadebureaus
die dubbel declareren en
buitengerechtelijke kosten zowel
bij het slachtoffer als bij de
aansprakelijke verzekeraar in
rekening brengen en daarmee het
slachtoffer financieel duperen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke
maatregelen gaat u nemen om een
einde te maken aan deze praktijken?

8
Bent u bereid deze dubieuze
praktijken van letselschadebureaus
onder de aandacht te brengen van de
Consumentenautoriteit en aan te
dringen op een onderzoek? Zo ja,
bent u bereid dit op korte termijn te
doen? Zo nee, waarom niet?

1 Tros Radar 11 januari 2010.
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