
Loonschade
verhalen, 
een vak apart... 



Onze expertise 

Van der Toorn Personenschade is in 2001 opgericht 
en sindsdien uitgegroeid tot een landelijk opererend 
en gerenommeerd letselschadebureau. Op het gebied 
van loonschade hebben wij onze sporen verdiend. 
Onze juridisch deskundige medewerkers weten 
waar het om draait bij het verhalen van loonschade. 
Hun kennis over de ins en outs van causaliteit, 
loonschadeberekeningen en het vorderingsrecht van 
de werkgever wordt door constante bijscholing op het 
hoogste niveau gehouden.

Onafhankelijke rechtshulp

Omdat wij niet gelieerd zijn aan verzekerings–
maatschappijen of andere marktpartijen, kunnen wij 
als volledig onafhankelijke partij voor u optreden. 
Uiteraard staat daarbij alleen het belang van uw 
bedrijf voorop. 

Keurmerk en beroepsverenigingen

Van der Toorn Personenschade werkt volgens 
de strenge kwaliteitseisen van het Keurmerk 
Letselschade. Daarnaast zijn wij, onze 
medewerkers en medisch adviseurs aangesloten bij 
beroepsverenigingen als NIS en NIVRE. 
De jaarlijkse controles en bijscholingsverplichtingen 
liegen er niet om, maar ze houden ons scherp en up 
to date. Daarnaast geeft het u de verzekering dat 
wij u altijd de meest deskundige, betrouwbare én 
onafhankelijke rechtshulp geven.

Loonschade verhalen

Eén van uw werknemers is door schuld van een 
ander arbeidsongeschikt geraakt. U bent verplicht het 
salaris door te betalen, moet vervangend personeel 
inschakelen en lijdt misschien zelfs wel omzetverlies. 
Logisch dat u die schade wilt verhalen op de 
tegenpartij. 
Het vorderingsrecht van de werkgever is bij 
loonschade niet erg uitgebreid. Eigenlijk blijft het 
beperkt tot het netto doorbetaald salaris en uw 
reïntegratiekosten. Maar ook dat kan aardig in de 
papieren lopen.

Waarom uit handen geven

Verzekeraars zijn al niet ‘dol’ op het uitkeren van 
schade. Bij loonschade geldt dat dubbel en dwars. 
Men neemt u als bedrijf niet serieus en wijst uw 
claim gewoonweg eerst een paar keer af. Of de zaak 
verdwijnt steeds weer onderop de stapel. Dit alles in 
de hoop dat u uiteindelijk afziet van uw claim. 
Met een gerenommeerd bureau als Van der Toorn 
Personenschade, bent u er van verzekerd dat uw 
claim de aandacht krijgt die het verdient. En zo 
ontlasten we ook nog eens uw HRM-afdeling.

No cure, no pay

Bij het verhalen van loonschade werkt Van der Toorn 
Personenschade op no cure, no pay basis. U betaalt 
dus alleen wanneer wij er in slagen om uw loonschade 
te verhalen. Wij raden altijd aan om zowel uw 
loonvordering als de letselschade van uw werknemer 
zelf bij ons onder te brengen. U krijgt dan een 
tariefskorting én belangrijker nog, het voorkomt dat u 
en uw werknemer tegen elkaar uitgespeeld worden.

Vraag advies aan

Heeft u te maken met een loonschade vordering en 
wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? 
Neem vrijblijvend contact op voor een oriënterend 
gesprek.

Rolf van der Toorn NIVRE-re, directeur
06 25 00 72 21
r.p.vandertoorn@letselschadebureau.nl 

Floris de Bruin, directeur 
06 52 33 12 07
f.debruin@letselschadebureau.nl

www.loonschadespecialist.nl

Gaat u daar uw kostbare tijd in steken?
Loonschade verhalen is niet eenvoudig. Wie is aansprakelijk, hoe hoog 
is de loonschade, wat is het ‘civiel plafond’, het is echt een vak apart. 
Een vak waar wij goed in zijn en waar wij u graag mee helpen.



Als u ons inschakelt...

Beoordelen wij de aansprakelijkheid 
Wie is aansprakelijk, wat is de juridische relatie 
tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid 
(causaliteit) en wat betekent dat voor uw bedrijf. 
Aan de hand daarvan gaan wij met de tegenpartij 
in de slag.

Zorgen wij voor de loonschade vordering
Wij maken de benodigde berekeningen, stellen 
de concept vordering samen en laten die door 
u beoordelen. Gaat u akkoord, dan dienen wij 
namens u de vordering loonschade in bij de 
tegenpartij.

Pakken wij de discussie op
Wij gaan voor u de discussies aan over de 
aansprakelijkheid, causaliteit en over de hoogte 
van de ingediende loonschade.

Verzorgen wij de incasso van de loonschade
En zorgen uiteraard ook voor de controle van 
de schadevergoeding en de doorbetaling aan 
uw bedrijf. Dit doen we zo lang uw medewerker 
arbeidsongeschikt is.

Staan wij u bij tijdens het verdere verloop
Samen met u volgen we het verloop van de 
arbeidsongeschiktheid van uw werknemer en 
zijn/haar terugkeer of re-integratie. Zijn er 
vervolgstappen nodig, dan adviseren wij u daar 
uiteraard ook bij. 
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