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Actualiteiten Personenschade is een tweewekelijkse uitgave van de Stichting Personenschade
Instituut van Verzekeraars. Deze maileditie bevat de headlines en een korte samenvatting van
nieuwsberichten die zijn verschenen op de website: "PIV-Kennisnet". Voor het hele nieuwsbericht klikt
u de link aan die bij de samenvatting is opgenomen. Heeft u geen wachtwoord voor het PIV-Kennisnet
of werkt uw wachtwoord niet, neem dan contact op met Stichting PIV, pivkennisnet@verzekeraars.nl

Nieuwe PIV-overeenkomst BGK per 1 mei 2011 (in plaats van per 1 april 2011) , 31-03-2011 PIV
M. Volker.
De PIV-projectgroep BGK is nog met belangenbehartigers in gesprek over de laatste aanpassingen in
de nieuwe PIV-overeenkomst BGK. De besprekingen duren wat langer dan voorzien; de nieuwe
overeenkomst zal daarom niet -zoals eerder aangekondigd- per 1 april 2011 ingaan, maar per 1 mei
2011.

Uitnodiging: "PIV-LETSELPLAZA" op 10 mei 2011 in Houten , 31-03-2011 PIV M. Volker .
Op dinsdag 10 mei 2011 zal weer de “PIV-Letselplaza” plaatsvinden in Houten. Op de Letselplaza
kunnen verzekeraars en belangenbehartigers elkaar op informele wijze ontmoeten en –indien zij dit
willen- concrete zaken met elkaar bespreken. Iedereen die al eens eerder op de Letselplaza is
geweest en alle PIV-contactpersonen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Aanmelden via piv-
letselplaza@verzekeraars.nl.

Rb: school niet aansprakelijk voor botsing op glijbaan op schoolplein , Rechtbank Zwolle-
Lelystad 09-02-2011 BP8547 158582 / HA ZA 09-82 Rechtspraak.nl .
10-jarig meisje raakt op schoolplein gewond doordat zij onderaan de glijbaan, als gevolg van een
botsing met een ander meisje op die glijbaan, met haar gezicht op de rand van de glijbaan is gevallen.
De vraag of de school onzorgvuldig heeft gehandeld door geen toezicht te laten houden bij de
glijbaan, wordt door de rechtbank ontkennend beantwoord. Een glijbaan als zodanig is niet
gevaarzettend. In het algemeen hoeft van een basisschool niet te worden verwacht dat zij specifiek
toezicht houdt op het gebruik van de op het schoolplein aanwezige glijbaan.

Rb: mishandeling en eigen schuld: vergoedingsplicht vervalt geheel na billijkheidscorrectie ,
Rechtbank Arnhem 23-03-2011 BP9425 193476 / HA ZA 09-22 Rechtspraak.nl .
Mishandeling: eigen schuld aan de zijde van eiser. Gedaagde heeft, teneinde zijn echtgenote te
ontzetten, eiser geslagen. Daarmee is sprake van aan eiser toerekenbare omstandigheden die mede
de schade hebben veroorzaakt. De rechtbank ziet geen aanleiding om vast te stellen in welke mate de
op gedaagde rustende vergoedingsplicht dient te worden verminderd omdat de billijkheid in dit geval
met zich brengt dat die vergoedingsplicht geheel komt te vervallen. De rechtbank weegt mee dat
sprake is van disproportioneel geweld, leeftijdsverschil betrokkenen en gering letsel eiser.

Rb: benadeelde tien jaar na ongeval nog niet aan het werk: eigen schuld benadeelde (art. 6:101
BW , Rechtbank Alkmaar 09-03-2011 BP9365 104982 / HA ZA 08-72 Rechtspraak.nl .
Benadeelde raakt in 2001 door motorongeval ongeschikt voor zijn werk als matroos Eerste Klas bij de
Marine. De rechtbank overweegt, dat wanneer een slachtoffer, zijn eventuele predisposities mede in
aanmerking genomen, nalaat alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs van hem kan worden
gevergd om bij te dragen aan het herstelproces, dat van invloed kan zijn op de hoogte van de
schadevergoeding. De rechtbank overweegt, dat benadeelde “gedurende tien jaar na het ongeval, dat
objectief gezien fysiek beperkt invaliderend is geweest, de tijd (heeft) gehad om een nieuwe rol in het
leven te vinden. Dat moment is nu gekomen.” (vervolg: )

Pleidooi Nivre voor gedragsverandering bij experts , 30-03-2011 PIV .
Registerexperts moeten zich volgens Nivre-voorzitter Gerard Böttcher afvragen of ze ook meegaan
met de cultuurverandering die de samenleving van de verzekeringswereld vraagt. "Wij maken deel uit
van de (verzekerings)industrie en wij zijn een schakel in de keten. Weten wij zelf wel zeker dat wij het
goed doen?"

PIV-giraffe voor Mark van Dijk! , 29-03-2011 .
Op 25 maart 2011 is op de PIV-jaarconferentie voor de 3e keer de PIV-gifraffe uitgereikt aan iemand
die zijn nek heeft uitgestoken om tot verbetering te komen in de letselschaderegeling. De prijs is



gegaan naar Mark van Dijk, directeur van Korevaar Van Dijk voor zijn belangrijke bijdrage aan
vernieuwende projecten, zoals het Keurmerk Letselschade voor belangenbehartigers, dossier on line,
deel name aan het onderzoek van de VU mnaar empowerment van het slachtoffer.

Hof: zoontje overlijdt na fout huisarts: geen omkeringregel, geen bewijs, geen shockschade,
geen affectieschade , Hof Arnhem 15-03-2011 BP8479 200.056.792 Rechtspraak.nl .
Huisarts maakt beroepsfout, waarna zoontje van eisers overlijdt. De huisarts betwist het causaal
verband tussen de fout en het overlijden. 1. Het hof oordeelt dat de omkeringregel niet van toepassing
is, nu geen sprake is van schending van een verkeers- of veiligheidsnorm. 2. De bewijslast rust op
eisers ex art 150Rv; het hof oordeelt op basis van deskundigenrapport dat zoontje
hoogstwaarschijnlijk ook zou zijn overleden, indien hij wel direct was doorverwezen. 3. Geen
shockschade, nu geen sprake is van schending of opzettelijke overtreding van een verkeers- of
veiligheidsnorm. Het hof merkt hierbij op dat het de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaat
in afwijking van het wettelijk stelsel een vergoeding wegens affectieschade toe te kennen.

Hof: inlener ex art 7:658 lid 4 aansprakelijk voor arbeidsongeval zzp-er , Hof 's-Hertogenbosch
02-11-2010 BP8468 HD 200.007.964 T Rechtspraak.nl .
Mergelspecialiteitenbedrijf Y huurt ZZP-er X, gespecialiseerd in mergelsteen, in voor de uitvoering van
werkzaamheden voor hoofdaannemer Z. X valt van losliggende plank op steiger. X stelt Y
aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4. Het hof oordeelt dat Y in de uitoefening van haar bedrijf X. – met wie
zij geen arbeidsovereenkomst heeft – voor Z. arbeid laten verrichten, welke arbeid Y. ook door eigen
werknemers had kunnen laten verrichten. Vast staat dat Z. verantwoordelijk was voor de steiger. Nu Z
zijn zorgplicht niet is nagekomen is Y hoofdelijk aansprakelijk voor de schade van X. Geen bewuste
roekeloosheid.

Rb: deelgeschil: verzoek afgewezen: te veel geschillen en te complex, BGK wel toegewezen ,
Rechtbank Den Haag 28-02-2011 381933 /HA RK 10-692 Ongepubliceerd .
Benadeelde heeft in 1994 als 5-jarig kind ernstig letsel opgelopen. Zij vordert € 94.800 + jaarlijks een
voorschot van € 5000,-. De rechtbank wijst het verzoek af. Gezien het grote aantal deelgeschillen (9
schadeposten) en de complexe aard van de geschillen, zal een beoordeling hiervan kostbaar zijn en
veel tijd in beslag nemen. Bovendien houden nog diverse andere kwesties partijen verdeeld. BGK a €
5.826 toegewezen; geen sprake van een bij voorbaat kansloos verzoek; gelet op de betrekkelijk korte
tijd dat de Wet Deelgeschillen in werking is, is van een vaste lijn in de rechtspraak over het begrip
deelgeschil nog geen sprake.

Presentaties PIV-jaarconferentie 2011 'Nieuwe spelers op het letselschadeveld' , 25-03-2011 PIV
.
Op vrijdag 25 maart 2011 vond de elfde PIV-jaarconferentie plaats. Ruim 420 mensen uit de
letselbranche waren aanwezig. Sprekers waren: prof. mr. T. Hartlief, mw. mr. G.M. van Wassenaer,
mw. drs. V. van der Does, J. Lok, M.C. van Driel, A. Kamphuis en Elsemieke Havenga. Een verslag
verschijnt in PIV-Bulletin 2011, nr 2. De presentaties vindt u op het PIV-Kennisnet.

Hof: werkgever niet aansprakelijk voor psychische klachten na seksuele intimidatie , Hof
Leeuwarden 15-03-2011 BP9066 200.036.820/01 Rechtspraak.nl .
Werkneemster stelt werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 en 7:611 BW, wegens het geen dan wel
onvoldoende maatregelen treffen tegen de collegae die zich schuldig maakten aan seksuele
intimidatie. Naar het oordeel van het hof heeft benadeelde geenszins aannemelijk gemaakt dat haar
lichamelijke en psychische klachten en de daaruit voortvloeiende schade het gevolg zijn van de
beweerde seksuele intimidatie.

Rondetafel Congres 'Whiplashschades: van Strijdtoneel naar Harmoniemodel (Pandora)' , 28-
03-2011 PIV .
Onder de naam ‘Pandora’ werd in de afgelopen anderhalfjaar een proef uitgevoerd waarbij
verkeersslachtoffers die nekletsel hebben opgelopen direct hulp ontvangen. Tijdens het rondetafel
congres ‘Whiplashschades: van Strijdtoneel naar Harmoniemodel’, op vrijdag 27 mei 2011 in Leiden,
lichten de sprekers toe welke ervaringen zijn opgedaan. PIV-directeur is een van de sprekers.

HR: cassatieberoep omvang letselschade afgewezen (art 81 RO) , Hoge Raad 25-03-2011
BP1478 09/04187 Rechtspraak.nl .



Het hof had verzekeraar veroordeeld tot betaling van € 39.474 ter zake van verlies van
arbeidsvermogen en zelfwerkzaamheid, smartengeld en huishoudelijke hulp. kosten huishoudelijke
hulp. Gevorderd was € 324.064. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep zonder nadere
motivering.

Digitaal schademelden met je mobieltje , 28-03-2011 AM-Signalen .
Digitale schadeformulieren zijn inmiddels niet nieuw meer, maar een schade melden met je
Smartphone of TomTom wel. Per 1 oktober wil EPS (Efficiënte Processen Schadeverzekeraars) een
digitaal schadeformulier, gekoppeld aan een applicatie 'Ongevalsupport' op de markt brengen.

AD: 'Die advocaten benaderden ons heel agressief' , 26-03-2011 Algemeen Dagblad .
Amerikaanse advocaten huren detectives in om Nederlandse slachtoffers van vliegrampen te
ronselen. Zo zijn nabestaanden van de Tripoli-ramp via een privédetective benaderd door een
dubieuze Amerikaanse tussenpersoon, die hen hoge schadevergoedingen belooft. Slachtofferhulp
Nederland en advocaten spreken er schande van.

Rb: deelgeschil: uitwijkende bromfietser aansprakelijk voor val andere bromfietser door
noodstop , Rechtbank Rotterdam 23-03-2011 BP8827 369750 / HA RK 10-25 Rechtspraak.nl .
Aansprakelijkheidsvraag. Benadeelde maakt met bromfiets noodstop voor tegemoetkomende
bromfietser die na inhalen fietser op verkeerde weghelft komt en komt ten val. De rechtbank oordeelt
dat de uitwijkende bromfietser door zijn rijgedrag een gevaarlijke situatie geschapen, waarvan hij zich
naar maatstaven van zorgvuldigheid had moeten onthouden. Tegemoetkomende bromfietser moest
noodremming toepassen. Het enkele feit dat deze bromfietser vervolgens vanuit stilstand, in een
poging weg te rijden, ten val is gekomen maakt niet dat het oorzakelijk verband met de verkeersfout
van de automobilist is verbroken. Verzekeraar van auto aansprakelijk. BGK: € 1.513 redelijk.

PIV Jaarverslag 2010 , 23-03-2011 PIV .
In het jaarverslag 2010 van het PIV wordt onder meer aandacht besteed aan de Gedragscode
Behandeling Letselschade, de deelgeschillenrechter, het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, de PIV-
overeenkomst BGK en de PIV-letselschadestatistiek.

Persbericht PIV: "Het PIV roept verzekeraars op ook zelf naar de deelgeschillenrechter te gaan"
, 23-03-2011 .
'In de meeste zaken die tot nu toe bij de deelgeschillenrechter komen is het slachtoffer de
verzoekende partij. Nu uit onderzoek blijkt dat de vertraging bij de afwikkeling van letselschaden ook
aan het slachtoffer of zijn belangenbehartiger kan liggen, zouden verzekeraars in die gevallen ook zelf
naar de deelgeschillenrechter moeten stappen om deze zaken weer vlot te trekken. Dat zegt PIV
directeur Theo Kremer in het PIV jaarverslag 2010.'

PIV in AM-signalen: : PIV 'Verzekeraar stapt niet naar deelgeschillenrechter' , 24-03-2011 .
De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) roept verzekeraars op om bij
letselschadezaken vaker de deelgeschillenrechter in te schakelen.

Rb: regresvordering van zonder (medische) bewijsstukken betaalde letselschade afgewezen ,
24-03-2011 .
Regresvordering van WAM-verzekeraar op verzekerde van aan benadeelde betaalde letselschade. De
rechtbank oordeelt dat de verzekeraar dit niet op gedaagde kan verhalen. Nu de verzekeraar een
lumpsumvergoeding ter zake van smartengeld, verlies aan verdienvermogen en buitengerechtelijke
kosten van in totaal € 15.000,- heeft uitgekeerd zonder dat daaraan medische dan wel andere
bewijsstukken ten grondslag liggen, komt de rechtbank tot het oordeel dat zij deze uitkering heeft
gedaan zonder dat is vastgesteld dat zij daartoe verplicht was. Behalve de eigen verklaring van
benadeelde is geen bewijs aanwezig. Vordering afgewezen.

Hof: deskundigenbericht over blootstelling aan wit asbest , Hof Amsterdam 22-03-2011 BP8854
200.043.353/01 Rechtspraak.nl .
Werkgeversaansprakelijkheid art. 7:658 BW. Werknemer stelt dat mesothelioom is veroorzaakt door
blootstelling aan asbest tijdens werkzaamheden in periode 1965-1976. Hof wenst voorlichting door
deskundigen ter zake van blootstelling aan (wit) asbest en gelast deskundigenbericht door
epidemioloog en arbeidshygiënist.



Wat zijn de belangrijkste ervaringen van de nieuwe Wet Deelgeschillen? , 24-03-2011 VU .
In de cursus Actualiteiten Wet Deelgeschillen wordt ook dit jaar weer door prof. mr. Akkermans, mr.
Van Dijk, mr. drs. De Groot en mr. Van de actuele ontwikkelingen van deze nieuwe wet besproken die
van groot belang zijn voor de rechtspraktijk. De cursus vindt plaats op 18 april 2011.

Rb: deelgeschil: met slotbetaling alle schade vergoed? Vorderingen over en weer, diverse
schadeposten , Rechtbank Rotterdam 23-03-2011 BP8824 369884 / HA RK 10-26 Rechtspraak.nl .
64-jarige vrouw breekt knie en enkel door opspringende hond. Vrouw had pre-existente rugklachten
en knieprothese. Door verzekeraar is slotbetaling van € 17.143 (ex bgk) gedaan. Benadeelde vordert
in deelgeschil € 8500,- voor badkameraanpassing. Verzekeraar vordert in tegenvordering
terugbetaling van € 12.833. 1. Vordering verzekeraar afgewezen, nu verzekeraar schade eenzijdig
had afgewikkeld. 2. Benadeelde moet bewijzen dat schade hoger is dan betaalde bedrag en kan niet
volstaan met het uitkiezen van één schadecomponent ter zake waarvan in haar visie nog geen
vergoeding heeft plaatsgevonden. (vervolg)

Colofon

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander adres of wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Stuur een mail aan pivkennisnet@verzekeraars.nl.. Heeft u vragen of reacties stuur deze dan naar:

pivkennisnet@verzekeraars.nl
Stichting PIV
Postbus 93450
2509 AL Den Haag


