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Een letselschadeadvocaat is in het algemeen niet duurder dan 

andere belangenbehartigers. Veel mensen beseffen dat niet als zij 

in hun letselschadezaak een keuze voor een belangenbehartiger 

moeten maken.

HET EERSTE ORIËNTEREND GESPREK 

IS KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND.

Indien de aansprakelijkheid vaststaat dan dienen de kosten van 

de advocaat ook te worden vergoed door de verzekeraar van de 

aansprakelijke partij. Deze kosten moeten dan wel redelijk zijn. 

In veel gevallen kost een advocaat dus niets. Enkel in geval van 

eigen schuld of als een procedure bij de rechter noodzakelijk is (en 

dit is niet vaak het geval) geldt er een andere regeling. Indien dit 

aan de orde is zullen over de kosten voorafgaand aan de aanvang 

van de werkzaamheden duidelijke afspraken worden gemaakt. 

Daarnaast heeft de advocaat de mogelijkheid bij de Raad voor 

Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) 

aan te vragen indien het inkomen en het vermogen van de cliënt 

onder bepaalde grenzen liggen.
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WAT IS 
LETSEL

SCHADE?
 

Bij letselschade kunt u bijvoorbeeld denken aan lichamelijke 

of psychische schade die wordt opgelopen als gevolg van een 

ongeval op het werk, een beroepsziekte (asbest/RSI/burn-out), 

een verkeersongeval of een medische fout. Ook kan er 

letselschade worden opgelopen door een ondeugdelijk product 

of een gebrekkige zaak, bijvoorbeeld een colafl es die ontploft 

of een stoelpoot die afbreekt.

In al deze gevallen kan een letselschadeadvocaat behulpzaam zijn 

bij het voeren van de discussie over de aansprakelijkheidsvraag. 

Wie kan er verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden 

schade? Als de aansprakelijkheid vaststaat komt vervolgens de 

vraag aan de orde welke schade er vergoed dient te worden. 

Ook hier komen de nodige juridische vragen bij kijken, waarbij 

gedegen kennis van het aansprakelijks- en schadevergoedingsrecht 

onontbeerlijk is. U kunt denken aan discussies over causaliteit: 

zijn de rugklachten het gevolg van de val van de steiger of had 

het slachtoffer al een slechte rug. Discussies over eigen schuld: in 

hoeverre moet de schade van iemand die is aangereden voor zijn 

eigen rekening blijven nu hij zijn gordel niet om had. Maar u kunt 

ook denken aan discussies over de omvang van de schade: hoe 

bereken je het verlies van iemands verdienvermogen als iemand 

ten gevolge van het ongeval arbeidsongeschikt is geworden. 

Er zijn veel belangenbehartigers die letselschadezaken 

behandelen, maar slechts een beperkt deel daarvan is advocaat. 

Veel mensen denken dat iedere letselschadebehandelaar een 

advocaat is, maar dit is een misverstand.

Letselschadebehandelaars die geen advocaat zijn maken 

vaak no cure no pay afspraken. Dit houdt in dat er bij het 

uitblijven van resultaat niet betaald hoeft te worden. 

Indien de schade verhaald wordt dan dient er vaak een opslag 

te worden betaald, vanuit de ontvangen schadevergoeding. 

Het deel van de schadevergoeding dat de cliënt dan moet 

afdragen kan hoog oplopen. Het maken van no cure no pay 

afspraken is in dat geval nadelig voor de cliënt en in veel 

gevallen ook niet nodig.

Niet iedere advocaat heeft verstand van letselschade. De bij 

Van Zeijl Bijl Aartsen werkzame letselschadeadvocaat heeft 

een postacademische opleiding gevolgd aan de Grotius 

Academie en een examen afgelegd. 

Een letselschadeadvocaat kan behulpzaam zijn bij het 

schaderegelingstraject en indien nodig ook procederen. 

Iemand werkzaam bij een letselschadebureau kan de cliënt 

niet vertegenwoordigen bij de rechter. In dat geval dient dan 

alsnog een advocaat te worden ingeschakeld.
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