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Letselschade

Dikke Pech in ’t Buitenland

Raoul van Dort schrijft boek
over verschillen letselschade
in België en Nederland
Het verhalen van schade na een ongeval is niet altijd eenvoudig. Laat staan als het
ongeluk ook nog eens in het buitenland plaatsvond. Juridisch letselschade-expert
Raoul van Dort uit Maastricht schreef daarom Dikke Pech in ’t Buitenland. Dit boek
gaat in op de verschillen tussen Nederland en België rondom de afwikkeling van
letselschade na een ongeval in een van beide landen. ‘Ook al lijken we veel op
elkaar, we zijn toch heel verschillend.’
Door Tom Janssen

Het boek behandelt de casussen van Jaap
en Thijs. Jaap is een Nederlander die een
fietsongeluk in België krijgt. De Belg Thijs
wordt op zijn tweewieler aangereden in
Nederland. Beide mannen zijn gewond
geraakt en eisen een schadevergoeding. Maar
al snel komen ze erachter dat letselschade in
beide landen juridisch totaal anders geregeld
is.
‘Gek eigenlijk, hè? Nederland en België Vlaanderen althans - lijken zo veel op elkaar.
We praten dezelfde taal. Cultureel gezien
zijn er veel overeenkomsten. Maar als je een
laagje dieper gaat, dan kom je plotseling een
hoop verschillen tegen’, zegt Raoul van Dort.
‘Ken je dat grapje over de vraag waarom het
Nederlanders nooit lukt om een bestelauto
te verkopen in Vlaanderen? Omdat ze daar
alleen maar camionettes nodig hebben.’
WETEN WAAROVER JE HET HEBT
Raoul van Dort spreekt, als hij het over België
heeft, uit ervaring. De directeur van Van Dort
Letselschade werkt veel in Vlaanderen en
spreekt ook in de praktijk regelmatig mensen
uit ons buurland. ‘Limburg is een grensregio.
Er is veel verkeer over en weer. Mensen die in
België of Nederland werken of recreëren. Dan
gaat ook weleens wat mis.’
Maar waar zitten die verschillen ’m dan in?
‘Het juridische systeem in België verschilt
enorm met dat van Nederland. Ook als het om
letselschade gaat. Dingen die in Nederland
vanzelfsprekend zijn, bijvoorbeeld rondom
het recht op schadevergoeding, functioneren
in België totaal anders en vice versa. Andere
termen, andere manieren van werken en
andere processen. Zonder technisch te
worden: fundamentele verschillen.’
JUIST GEEN DIKKE PIL
Uit zijn ervaringen met letselschadegevallen
aan weerszijden van de grens, ontstond bij
Van Dort het idee om een boek te schrijven
over dit onderwerp. Geen dikke, juridische pil,
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maar een handig en informatief naslagwerk.
Waarin relatief eenvoudig en helder wordt
uiteengezet waarmee je te maken krijgt
als je in België of Nederland letselschade
oploopt bij een ongeluk. En dat is belangrijk,
vindt Van Dort. ‘Mensen zijn na een ongeval
logischerwijs vooral met zichzelf en hun
herstel bezig. Maar de afwikkeling van de
letselschade moet wél goed gebeuren. Het
is daarom prettig als je weet hoe dat in een
land werkt. Zo kom je niet voor vervelende
verrassingen te staan.’
BEWUST WORDEN VAN VERSCHILLEN
Het gaat Van Dort tevens om een stuk
bewustwording. ‘Ik merk dat veel mensen
zich helemaal niet bewust zijn van de
verschillen tussen beide landen. Zelfs
niet altijd bij mensen die regelmatig met
letselschadezaken te maken hebben, zoals
verzekeraars bijvoorbeeld’, constateert hij.
‘Ik geef regelmatig presentaties over dit
onderwerp en dan zijn er altijd veel vragen
over de onderlinge verschillen. Kennis over
dit thema is niet wijd en zijd bekend.’
Met het boek, dat bijzonder fraai is
vormgegeven door bureau Zuiderlicht uit
Maastricht, hoopt Van Dort deze kennis bij het
publiek te vergroten. De officiële presentatie
van Dikke Pech in ’t Buitenland zal dan ook
gepaard gaan met een minisymposium met
diverse sprekers over letselschade in België
en Nederland. De lancering van het boek zal
- uiteraard - plaatsvinden nadat de huidige
coronacrisis achter de rug is.
PLANNEN VOOR REEKS
Overigens stopt Van Dort de schrijverspen nog
niet weg. Hij heeft plannen voor een heuse
Dikke Pech-reeks, waarin de Maastrichtenaar
telkens een boek uitbrengt over weer een
ander thema binnen de wereld van de
letselschade. ‘Altijd verwoord op een simpele,
makkelijk te begrijpen manier. Zodat mensen
een goed inzicht krijgen hoe bepaalde zaken
rondom letselschade werken.’

