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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
Rb: schadebeberkingsplicht: niet benutten restcapaciteit ligt deels aan verzekeraar, deels aan
benadeelde: toerekening 2/3- 1/3 , Rechtbank Zutphen 04-05-2011 114187 / HA ZA 10-14
Rechtspraak.nl .
Whiplash. Ongeval in 2000; (toen) 26 jarige vrouw, vestigingsmanager op uitzendbureau, raakt
volledig arbeidsongeschikt. 1. Bezwaren van verzekeraar tegen op gezamenlijk verzoek uitgebracht
expertiserapport door neuroloog afgewezen. 2. Inkomen zonder ongeval: Benadeelde (na ongeval 2
kinderen gekregen) heeft onvoldoende aangetoond dat zij fulltime zou zijn blijven werken: uitgaan van
32 uur. 3. Verzekeraar stelt dat benadeelde niet heeft voldaan aan schadebeperkingsplicht (o.a. lager
betaalde baan en outplacement geweigerd). De rechtbank concludeert dat het feit dat de resterende
verdiencapaciteit niet volledig is ingezet, te wijten is aan omstandigheden die deels zijn toe te rekenen
aan ASR en deels aan benadeelde. Toepassing van art. 6:101 BW ter bepaling van de financiële
gevolgen van schending van de schadebeperkingsplicht resulteert in een verdeling van 1/3 voor
benadeelde en 2/3 voor ASR. (vervolg)

Prof. Legemaate: 'Onafhankelijk advies medische schadeclaim', 11-05-2011 ANP .
Er moet een nieuw kennisinstituut komen dat bemiddelt bij schadeclaims na medische missers.
Daarvoor heeft hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate woensdag gepleit. Hij heeft woensdag
zijn eerste rede gehouden na zijn benoeming tot hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van
Amsterdam.

Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor vordering o.g.v. ongevallenverzekering en SVI ,
Rechtbank Arnhem 02-05-2011 BQ3863 212302 Rechtspraak.nl .
Deelgeschil. In geschil is of de verzekeraar gehouden is tot uitkering aan de benadeelde op grond van
een ongevallenverzekering en een schadeverzekering voor inzittenden. In dat kader heeft de
benadeelde op de voet van artikel 1019w Rv om beslechting van een deelgeschil verzocht. De
rechtbank verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek. De wetgever heeft gevallen van
wettelijke aansprakelijkheid voor ogen gehad bij het ontwerpen van de Wet deelgeschilprocedure voor
letsel- en overlijdensschade en niet de situatie dat de benadeelde uit hoofde van een verzekerings-
overeenkomst (rechtstreeks) contractuele aanspraken jegens een verzekeraar pretendeert.

Persbericht CED/ Q-consult: Pandora-aanpak in whiplashzaken boekt goede resultaten, 12-05-
2011 PIV .
Schaderegeling volgens de Pandora-aanpak leidt tot hogere tevredenheid onder whiplashslachtoffers
dan de traditionele schaderegeling. Ook op andere resultaatgebieden scoort Pandora voldoende tot
goed. Zo blijkt uit metingen van Pandora-initiatiefnemer CED Mens. Tijdens het Rondetafel Congres
‘Whiplashschades; van Strijdtoneel naar Harmoniemodel’ op vrijdag 27 mei in Holiday Inn te Leiden
worden de resultaten nader toegelicht.

Hof: verlies van arbeidsvermogen en huishoudelijke hulp na mishandeling gedeeltelijk
afgewezen , Hof Amsterdam 05-04-2011 BQ3758 200.075.468/01 Rechtspraak.nl .
Benadeelde loopt handletsel op doordat zij door partner door ruit is geduwd. Veroorzaker is
veroordeeld wegens mishandeling. 1. Verlies van arbeidsvermogen afgewezen; benadeelde heeft niet
concreet gemaakt dat zij zonder het blijvende letsel fulltime zou hebben gewerkt, althans méér zou
hebben verdiend dan de uitkering die ze nu ontvangt. 2. Kosten van huishoudelijke hulp afgewezen
over periode waarin schadeveroorzaker alle huishoudelijke werkzaamheden verrichtte. Dat de
schadevergoeding ter zake huishoudelijke hulp in beginsel abstract wordt berekend, wil niet zeggen
dat degene die de schade heeft veroorzaakt kan worden aangesproken tot betaling van
schadevergoeding, wanneer hij de desbetreffende huishoudelijke werkzaamheden zelf heeft verricht.

Rb: Nostimos niet tekort geschoten als belangenbehartiger , Rechtbank Maastricht 27-04-2011
BQ3791 145251 / HA ZA 09-13 Rechtspraak.nl .



Benadeelde stelt belangenbehartiger Nostimos aansprakelijk voor de door haar geleden schade
wegens toerekenbaar tekortkomen in de behartiging van haar belangen. Zij stelt dat Nostimos een
onjuist advies heeft gegeven om akkoord te gaan met een schadebedrag van € 2.000,--. De rechtbank
verwerpt de vijf opgeworpen verwijten en komt tot het oordeel dat Nostimos zich naar behoren van
haar taak als opdrachtnemer heeft gekweten.

Telegraaf: "Meer druk op verzekeraars', 06-05-2011 Telegraaf .
'Slachtoffers met zware letselschade moeten veel te lang op hun schadevergoeding wachten. Het
wordt tijd dat de overheid ingrijpt om verzekeraars sneller over de brug te laten komen. Dat vindt de
PvdA, die bij minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) aandacht vraagt voor het probleem.'

Alphense burgemeester wil landelijk noodfonds slachtoffers , 05-05-2011 ANP .
Interim-burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan den Rijn pleit voor een landelijk noodfonds dat
slachtoffers van traumatische gebeurtenissen moet compenseren. Dit zegt hij donderdag in een
interview in het blad Binnenlands Bestuur.

Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor verzoek om voorschot; BGK afgewezen, Rechtbank
Roermond 09-02-2011 BQ3182 105018 / HA RK 10-15 Rechtspraak.nl .
Benadeelde verzoekt om voorschot. Door verzekeraar is causaliteit tussen ongeval en klachten
betwist. De rechtbank oordeelt dat, los van de vraag of partijen zich bevinden in de fase van
buitengerechtelijke onderhandelingen, moet worden geoordeeld dat de verzochte beslissing, die
uitdrukkelijk is beperkt tot de gevorderde bevoorschotting, in het geheel niet kan bijdragen aan de
totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Met bevoorschotting wordt immers geen einde
gemaakt aan het diepgaande meningsverschil tussen partijen over het causale verband, welk
meningsverschil klaarblijkelijk in de weg staat aan (verdere) buitengerechtelijke onderhandelingen en
het bereiken van een overeenkomst. BGK afgewezen.

Jaarverslag Slachtofferhulp 2010: meer slachtoffers geholpen, 06-05-2011 Slachtofferhulp
Nederland .
In 2010 heeft Slachtofferhulp Nederland ruim 123.000 slachtoffers geholpen, ruim 15.000 meer dan in
2009. Slachtoffers weten steeds beter wat wij voor ze kunnen betekenen, onder andere door de
belangstelling vanuit de media

PIV Letzelplaza - 10 mei 2011 (+ deelnemerslijst), 09-05-2011 .
Schadebehandelaars, schaderegelaars en belangenbehartigers zijn van harte welkom op de PIV
Letselplaza’ op 10 mei 2011 in Houten. Aanmelden via piv-letselplaza@verzekeraars.nl. Een
overzicht van de aanmeldingen tot nu toe vindt u hier. Op de Letselplaza kunnen verzekeraars en
belangenbehartigers elkaar informeel ontmoeten en desgewenst concrete zaken met elkaar
bespreken.

Beantwoording kamervragen n.a.v. rapport Stichting De Ombudsman, 04-05-2011 Tweede
Kamer .
Aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is onder meer gevraagd of de Gedragscode
Behandeling Letselschade (GBL) moet worden verankerd in de wet. De minister antwoordt dat het aan
de organisaties in de branche zelf is om elkaar aan te spreken op het naleven van de afspraken die zij
in onderling overleg hebben opgesteld.

Rb: BGK Witlox onredelijk: geen inhoudelijke discussie, uurtarief € 250 te hoog, aantal uren te
veel, Rechtbank Arnhem 29-04-2011 718227 \ CV EXPL 10- Ongepubliceerd .
Belangenbehartiger Witlox vordert - nadat BGK-vordering aan hem is gecedeerd - € 4727 aan BGK.
(Totale schadebedrag € 65.000; totale BGK € 14.727, waarvan € 10.000 vergoed door verzekeraar.)
De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar met de betaling de redelijk kosten zijn voldaan. Dat Witlox
inhoudelijk met Bovemij het debat heeft gevoerd over de medische causaliteit blijkt niet. Al snel nadat
de bevindingen van de medisch specialisten bekend waren is gezocht naar een pragmatische
oplossing. Gelet hierop is het uurtarief van € 250 ex BTW te hoog, te meer daar aantal
werkzaamheden ook op administratief niveau konden worden gedaan. Niet aannemelijk dat voor de
behandeling 50 uren noodzakelijk zijn geweest.

Rb: leverancier van asbestplaten niet aansprakelijk voor mesothelioom, geen kennis omtrent
gevaar in 1982-1984 , Rechtbank Almelo 27-04-2011 102820 HA ZA 09 – 64 Ongepubliceerd .



Asbest. Aansprakelijkheid leverancier van asbestplaten voor mesothelioom benadeelde? De
rechtbank oordeelt dat voor zover moet worden aangenomen dat benadeelde in 1982/1984 is
blootgesteld aan asbestvezels tijdens het opruimen/aanvegen van bouwafval afkomstig van
asbestcementgolfplaten die zij bij gedaagde had gekocht en zij daardoor mesothelioom heeft
opgelopen, gedaagde geen op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. Bij producenten van
asbesthoudende producten mocht kennis omtrent mogelijk gevaar voor hun werknemers worden
verondersteld, voor bouwmaterialenhandelaren gold dat toen niet.

Stichting voor Verkeersslachtoffers (SVS) opgericht, 26-04-2011 .
Begin 2011 is de Stichting voor Verkeersslachtoffers opgericht. De Stichting stelt zich ten doel :
verberering van de maatscahppelijk positie van verkeersslachtoffers en de vergrorting van de
verkeersveiligheid door lering te trekken uit de ervaringen van slachtoffers. Met haar website wil de
stichting slachtoffers met elkaar in contact brengen.

Rb: deelgeschil: te grote tijdsinvestering en geen deelgeschil maar eindgeschil: vordering
afgewezen, BGK toegewezen, Rechtbank Breda 02-05-2011 BQ3226 229908 HARK 11-13
Rechtspraak.nl .
Deelgeschil over (schade aan geweer en) verlies van arbeidsvermogen. Rechtenstudent loopt in 2000
armletsel op (9% b.i.). Hij krijgt in 2006 baan als consultant, maar geeft baan op. Vordering vva mede
vanwege gemiste promotiekansen: € 314.945. Verzekeraar betwist causaal verband met ongeval. De
rechtbank acht deskundige voorlichting noodzakelijk; (door een verzekeringsgeneeskundige) dient de
belastbaarheid als gevolg van de ongevals-gerelateerde klachten en afwijkingen te worden
vastgesteld en er dient een arbeidskundige beoordeling plaats te vinden. Onderzoek vergt derhalve
aanzienlijke investering in tijd en geld vergen. De rechtbank overweegt voorts dat het geweer en het
verlies van arbeidsvermogen nog de enige resterende geschilpunten betreffen. Het betreft derhalve
een beslissing over het gehele geschil en geen deelgeschil. Verzoek afgewezen. BGK ad € 2467,82
toegewezen.

Rb: deelgeschil: causaal verband psychische klachten en ongeval niet aangetoond; BGK na
exprtise niet redelijk en afgewezen, Rechtbank Breda 02-05-2011 BQ3210 228446 HARK 10-192
Rechtspraak.nl .
Psychische klachten na ongeval in 1999. 1. De rechtbank concludeert dat verzoeker onvoldoende
onderbouwd heeft gesteld dat voldaan is aan het vereiste causaal verband tussen zijn klachten en het
ongeval. Geen van de ingeschakelde deskundigen (neuroloog en psychiater) heeft geconstateerd dat
sprake was van klachten die reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. 2.
Verzoek om deskundigenbericht afgewezen. 3. BGK: De rechtbank is van oordeel dat er na het
psychiatrisch deskundigenbericht geen grond meer bestond tot het in alle redelijkheid maken van
verdere buitengerechtelijke kosten. BGK afgewezen.

Rb: wegbeheerder aansprakelijk voor val fietser door slecht wegdek? wederzijdse
bewijsopdracht, Rechtbank Arnhem 13-04-2011 BQ3113 210812 .
Fietser raakt gewond na val op fietspad (asfalt door boomwortels omhoog gedrukt) en stelt het
waterschap als wegbeheerder aansprakelijk ex art. 6:174 BW. De rechtbank draagt eiser op te
bewijzen dat het fietspad niet voldeed aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden
mag stellen en draagt het waterschap op te bewijzen dat eiser in de gegeven omstandigheden met
zijn racefiets te hard, dan wel anderszins onvoorzichtig heeft gereden.

Hof: manege ex art. 7:658 lid 4 BW aansprakelijk voor letsel vrijwilligster, Hof Amsterdam 29-03-
2011 BQ2718 200.070.011/01 Rechtspraak.nl .
Vrijwilligster in manege valt van paard, tijdens het testen van dit paard. Het hof acht de manege
aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW. Het hof oordeelt, met verwijzing naar de wetsgeschiedenis, dat
met art. 7:658 lid 4 BW is beoogd dat de vrijheid van degene die een beroep of bedrijf uitoefent om te
kiezen voor het laten verrichten van werk door werknemers of anderen, niet van invloed behoort te zijn
op de rechtspositie van degene die het werk verricht en betrokken raakt bij een arbeidsongeval. Vast
staat dat het testen van nieuwe paarden behoort tot de werkzaamheden die op de manege werden
uitgevoerd door personeel dat wel een arbeidsovereenkomst met de manege heeft. Dat benadeelde
van dit vrijwilligerswerk haar hobby maakte en daarvoor geen directe geldelijke beloning ontving,
vormt geen reden om haar de bescherming van deze wetsbepaling te onthouden.



Rb: ongeval met trampoline tijdens gymles: deskundigenbericht nodig ter vaststelling
aansprakelijkheid school , Rechtbank Almelo 20-04-2011 BQ2880 108612 HA ZA 10-52
Rechtspraak.nl .
Scholier stelt school aansprakelijk voor letsel opgelopen bij gymles met sprong op trampoline. De
rechtbank stelt voorop dat de school jegens haar leerlingen een zorgplicht heeft. Deze zorgplicht
brengt met zich mee dat de school behoort zorg te dragen voor veilige randvoorwaarden gedurende
de lesuren, daaronder begrepen een veilige opstelling van een (deugdelijk trampoline) toestel en
afdoende toezicht. De rechtbank acht het nodig een deskundigenbericht in te winnen.

HR: aanbod tot leveren tegenbewijs behoeft niet te worden gespecificeerd, Hoge Raad 29-04-
2011 BP9860 10/02111 Rechtspraak.nl .
Bewijsrecht; art. 151 lid 2 Rv. Aan het aanbod tot het leveren van tegenbewijs mag niet de eis worden
gesteld dat het voldoende is gespecificeerd. De Hoge Raad oordeelt dat het hof dit heeft miskend
door te oordelen dat de vrouw haar desbetreffende stelling met concrete bewijsstukken had moeten
onderbouwen en op die grond haar aanbod om tegenbewijs te leveren als “onvoldoende concreet
gemaakt” te passeren.

Rb: regres verzekeraar op dronken bestuurder gedeeltelijk afgewezen wegens onvoldoende
onderbouwing uitgekeerde schadebedragen, Rechtbank 's-Hertogenbosch 20-04-2011 BQ2057
199150 HA ZA 09-2094 Rechtspraak.nl .
Letselschade - verkeersongeval - bestuurder verkeert onder invloed wanneer hij een ongeluk
veroorzaakt - eigen verzekeraar van bestuurder heeft aansprakelijkheid erkend - verhaalsrecht
verzekeraar op eigen verzekerde voor de aan de benadeelden uitgekeerde bedragen - uitsluiting van
verzekeringsdekking vanwege rijden onder invloed. Verzekerde heeft het recht zich te verweren tegen
(de omvang van) de concreet door verzekeraar gedane uitkeringen, net zoals hij dat had kunnen doen
wanneer hij rechtstreeks door de benadeelden tot schadevergoeding zou zijn aangesproken. De
omstandigheid dat de verzekeraar haar eis tijdens de procedure aanzienlijk heeft verminderd doet
hieraan niet af.

Jaarverslag De Letselschade Raad 2010: Het nieuwe letselschaderegelen: op de goede weg!,
02-05-2011 De Letselschade Raad .
“Het is tijd voor een optimalisatie, die door de gehele letselschadepraktijk heen werkt: vraaggericht
werken door professionals, op aangeven van de benadeelden. Het slachtoffer centraal in de meest
pure vorm”. Dat schrijft Aleid Wolfsen, Voorzitter Platformoverleg Letselschade Raad, in zijn
voorwoord bij het zojuist verschenen jaarverslag 2010.

Deborah Lauria, algemeen secretaris Letselschade Raad: GBL geen geheim meer voor
slachtoffers , 20-04-2011 De Letselschade Raad .
Over het rapport van Stichting de Ombudsman “Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed
bewaard geheim?', zegt Deborah Lauria in haar column: "Ik werd gewaarschuwd: Bereid je maar voor.
Het was, eufemistisch gezegd, een heel kritisch rapport. Deborah Lauria is te gast op de PIV-
Letselplaza, waar zij zichzelf zal voorstellen.

IAS-jaarverslag 2010: nog steeds geen afname slachtoffers, 02-05-2011 IAS .
Het Instituut Asbestslachtoffers heeft in 2010 meer aanvragen in behandeling genomen dan in 2009
(544 i.v.t. 526) . Van een daling, ooit voorspeld, is dan ook zeker geen sprake. Dat meldt het
jaarverslag over 2010. In 447 gevallen kent de Sociale Verzekeringsbank (SVB) na advies van het IAS
een tegemoetkoming van 18.106 euro toe aan asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom.

Kamervragen over verzekeringsplicht voor werkgevers voor ongevallen in het verkeer , 26-04-
2011 Tweede Kamer .
Door VVD- kamerleden Van der Steur en Ziengs zijn naar aanleiding van de arresten van de Hoge
Raad over goed werkgeverschap en het sluiten van een behoorlijke verzekering voor ongevallen in
het verkeer kamer vragen gesteld.

PIV BGK 2011 (RB-verz), 03-10-2006 PIV M. Volker.
De rekenmodule is in een spreadsheet opgenomen. Deze link kan verschillende gevolgen hebben
afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. Klikt u links dan kan in een apart scherm de
spreadsheet geopend worden indien u Excel op uw PC heeft geïnstalleerd. Ook is het mogelijk dat u
de keuze krijgt om te downloaden. Rechtsklikken geeft over het algemeen een keuzemenu.



Beschermingsinstellingen kunnen als gevolg hebben dat u eerst moet toestaan te downloaden, wat
ook de voorkeur heeft. Dat ziet u dan in een balk onder uw browsermenu.

Rekenmodule BGK 2011 voor rechtsbijstandsverzekeraars, 03-10-2006 PIV M. Volker.
De rekenmodule is in een spreadsheet opgenomen. Deze link kan verschillende gevolgen hebben
afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. Klikt u links dan kan in een apart scherm de
spreadsheet geopend worden indien u Excel op uw PC heeft geïnstalleerd. Ook is het mogelijk dat u
de keuze krijgt om te downloaden. Rechtsklikken geeft over het algemeen een keuzemenu.
Beschermingsinstellingen kunnen als gevolg hebben dat u eerst moet toestaan te downloaden, wat
ook de voorkeur heeft. Dat ziet u dan in een balk onder uw browsermenu.

Rb: verdeeldheid deskundigen over medische aansprakelijkheidsvraag: deskundigenbericht
door drie deskundigen , 02-05-2011 .
Medische aansprakelijkheid. Na preventieve ingreep aan de aorta en aan het hart mislukt.
Transplantatie volgt. Aansprakelijkheid ziekenhuis? Ziekenhuis tekortgeschoten in de verplichtingen
de patiënt (schriftelijk) te informeren over de ingreep (art. 7:448 BW), het dossier in te richten (7:454
BW) of bij operatie de zorg van een goede hulpverlener in acht te nemen en daarbij te handelen in
overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele
standaard (7:453 BW)? Op gezamenlijke initiatief ingeschakelde deskundige staakt het onderzoek na
conceptrapport. Procedurele en inhoudelijke bezwaren ziekenhuis tegen rapportage opvolgende
deskundige.

SRK richt SRK Rechtshulp op: juridisch hulp tegen betaling (uurtarief € 130), 03-05-2011 .
Rechtsbijstandverzekeraar SRK heeft een zusterbedrijf opgericht onder de naam SRK Rechtshulp.
Die gaat juridische hulp tegen betaling bieden voor mensen die daarvoor geen beroep kunnen doen
op hun rechtsbijstandpolis. Bij SRK Rechtshulp kunnen bedrijven en particulieren juristen inhuren
tegen een tarief van € 130: "verzekerden hoeven dus niet meer naar een dure advocaat".

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


