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van slachtoffers rran letselschade
DE HAUKES - Vorig

jaar begon Marco Muis
zijn bedrijf Relet Be-
langenbehartiging, ge-
specialiseerd in letsel-
schade. Na twintig
jaar gewerkt te hebben
voor grote verzeke-
ringsbedriiven, achtte
Muis de tijd rijp om
zich in te zetten voor
slachtoffers.

Muis behartigt de belangen
van slachtoffers. Hij richt zich
onder meer op letselschade,
overlij densscha deregeli ngen,
schuldvraagonderzoeken en ar-
lbeidsdeskundige trajecten.
Daarnaast ls hij gerechtelijk
deskundige en wijst hij vereni-
gíngen en stichtingen op moge-
lijke gevaren van onderyerze-
kering bij het werken met
vrijwiiligers. 'Ik ben geboren in
Zaandam. Tijdens mijn verblijf
op camping Zeeztcht op Wie-
ringen ontmoette ik mijn part-

tner. Zo ben ik hier terechtgeko-
men. Als ik vanuit Amsterdam
naar Wieringen rijd, dan denk
ik: wat wonen we hier toch
prachtÍg."

"Vanaf mijn zeventiende is
mijn werkterrein schadeverze-
keringen. Ik ben begonnen met
verkeer- en materiëIe schade.
llk *r. destijds de jongste in
]het vak. Mijn opleiding aan de
IMEAO had ik nog niet eens

lr;oltooid. Het is heei veelzijdig
Iwerk: dienstverlenend en voor-
lal persoonlijk toegespitst. Niet
falleen is elke zaak anders,
I maar ook de opdrachtgevers
'zijn verschillend. Het kan gaan
om verkeersslachtoffers, be-
driifsongevallen of producten.
,En het kan gaan om kleine be-
,dragen. maar ook om miljoe-

lnen", vertelt Marco Muis. die
t-
I
I
I

I

I
I

I
I

I

I
I

I

I

I
I

ziin bedrijf afwisselend vanuit
Westerland en Amsterdam
runt.

Muis werkt voor grote op-
drachtgevers, waaronder
Schiphol, maar ook voor ver-
enigingen, stichtingen en parti-
culieren. "Er verandert regel-
matig iets in de wetgeving. Dat
is voor veel werkgevers en -ne-
mers niet meer bij te houden.
Daarom is het van belang ie-
mand te raadplegen die op de
hoogte is van letselschade. Ver-
enigingen en stichtingen, die
werken met vrijwilligers, moe-
ten ook oppassen. Daaryan
kunnen bestuurders hoofdelijk
aansprakelijk worden gesteld
wanneer een vrijwilliger iets
overkomt. En dat kan ver gaan,
zelfs zover dat een bestuurder
zijn huis moet verkopen."

Ook particulieren moeten
goed weten wat ze doen. Je

kunt bijvoorbeeid we1 een
bordje aan de weg hebben dat
betreden van je erf op eigen ri-
sico is, maar a1s de hond toch
onverhoopt een bezoeker bijt,
dan komt het verhaal van let-
selschade aan de orde. "Voor
kinderen onder de veertien
jaar geldt dat het nooit hun
schuld is, omdat zij volgens de
wet in doen en denken nog niet
volwaardig zijn."

Muis wijst op de nieuwste
ontwikkelingen ten aanzien
van letsel dat zich pas na jaren
openbaart. "De geschiedenis
rond asbest is genoegzaam be-
kend. Nu is in Denemarken
statistisch bewezen dat vrou-
wen die veel nachtdiensten 1o-
pen een groter risico hebben oP
borstkanker. De incubatietijd
ligt tussen de tien tot dertig
jaar. Wanneer hierin het we-
tenschappelijk verband kan

worden aangetoond, zal dit een
golf van claims opleveren. De
bedrijven zijn darr aansprake-
lijk. Het is zelfs zo dat het
slachtoffer dan nraar één be-
drijÍ aansprakelijk hoeft te
stellen, ook als hi'j in meerdere
bedrijven heeft gewerkt."

Het streven van Muis is eroP
gericht dat binnt:n twee jaar
de schade dusdanig kan wor-
den afgehandeld dat. het
slachtoffer geen verdere nade-
lige gevolgen zal oplopen van
een ongeval. "Er:n letselzaak
kan in de meeste gevallen bin-
nen twee tot zes jaar worden
afgekocht. Daarna kan de rest
van de zaak achter de scher-
men worden afg;ehandeld. Ik
hecht veel waar:de aan opti-
male transparan.tie en duide-
Iijkheid ten aanzien van mijn
betaling."

Gea Klein-Hannming

Maico Muis timmert aan de weg met een eigen letselschadebedri.jf.


