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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

HR: geen polisdekking voor kartongeval, school (ROC) niet aansprakelijk voor ontoereikende
dekking , Hoge Raad 28-10-2011 BQ2324 10/02224 Rechtspraak.nl .
Studente ROC loopt letsel op bij door school georganiseerde kartwedstrijd. Op de door de school
afgesloten ongevallenverzekering geldt polisuitsluiting. Is ROC aansprakelijk voor ontoereikende
dekking? Het hof oordeelde dat van algemene bekendheid is dat ongevallenverzekeringen
beperkingen en uitsluitingen van dekking kennen bij risicovolle activiteiten. Het oordeel van het hof dat
de studente niet redelijkerwijs dekking mocht verwachten acht de Hoge Raad niet onjuist of
onbegrijpelijk. De opvatting dat het ROC zonder meer moet zorgen voor ongevallenverzekering die
voor risicovolle activiteiten dekking biedt, althans haar studenten duidelijk moet maken dat verzekering
geen dekking biedt, kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard.

Rb, deelgeschil: dossieroverschrijdende discussie over BGK, verzoek deelgeschil afgewezen,
Rechtbank Zutphen 20-10-2011 BU1420 123145 / HA RK 11-51 Rechtspraak.nl .
Discussie over BGK. De rechtbank concludeert dat geen sprake is van een onderhandelingstraject,
dat moet worden vlot getrokken. Door alleen over de buitengerechtelijke kosten een deelgeschil
aanhangig te maken, in de wetenschap dat de discussie met Achmea over de buitengerechtelijke
kosten blijvend en bovendien dossieroverschrijdend is, wordt de deelgeschilprocedure ingezet voor
een doel, waarvoor de regeling niet is ontworpen. Verzoek afgewezen.

Rb, deelgeschil: aanspraklijkheidsvraag (kelderluikcriteria) te complex voor
deelgeschilprocedure, Rechtbank 's-Hertogenbosch 20-10-2011 BT8905 233033 EX RK 11-114
Rechtspraak.nl .
Man overlijdt als hij in het bos met zijn off-the-road motor tegen een boom reed. Over het zandpad
waarop hij reed was kort ervoor een geul gegraven voor de aanleg van een fietspad. De
nabestaanden stellen het bouwbedrijf en de gemeente aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat de
aansprakelijkheidsvraag zich in deze zaak niet leent voor beantwoording in een deelgeschilprocedure.
Er zijn te weinig vaststaande feiten om aan de hand van de Kelderluikcriteria te kunnen vaststellen dat
veiligheidsmaatregelen getroffen hadden moeten worden. Bewijslevering door getuigenverhoor en/of
het inwinnen van een deskundigenbericht zal daarvoor noodzakelijk zijn. BGK: kosten deelgeschil
afgewezen, nu aanspraklijkheid niet vast staat en kosten niet door verzoekers zijn gedragen maar
door hun rechtsbijstandsverzekeraar.

Beer: eerdere klacht NLS afgewezen , 27-10-2011 AM-Signalen .
Letselschadeadvocaat John Beer ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan witwassen, heling en
toevoegingsfraude, waarvan de Nederlandse Letselstichting (NLS) hem beschuldigt. "Deze
beschuldigingen moeten geplaatst worden tegen de achtergrond van de rechtszaak waarin ik mij
kritisch heb betoond over de voor letselschadeslachtoffers schadelijke wijze waarop de NLS en de
familie Verkruisen opereren."

NLS (Verkruisen) klaagt John Beer aan als fraudeur , 26-10-2011 AM-Signalen .
De Nederlandse Letsel Stichting (NLS) heeft bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten
een tuchtklacht ingediend tegen letselschadeadvocaat John Beer. Die heeft zich in de ogen van die
stichting schuldig gemaakt aan witwassen, heling en 'toevoegingsfraude'. Eerder ageerde Beer juist
tegen de no cure, no pay-praktijken van NLS. Die stichting wordt bestuurd door Cynthia Ribbert en
Kitty Verkruisen, de moeder van letselschadeadvocaat Gijs Verkruisen.

HR: cassatieberoep over uitleg polisvoorwaarden AOV verworpen (art. 81 RO), Hoge Raad 21-
10-2011 BR5213 10/03208 Rechtspraak.nl .
AOV, uitleg polisvoorwaarden. Het hof kwam tot het oordeel oordeelde dat verzekerde op basis van



de polisvoorwaarden niet geheel, maar slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt was zodat zijn vordering
tot veroordeling van Interpolis om uitkering te doen op basis van 100% arbeidsongeschiktheid moest
worden afgewezen. Het tegen dit oordeel ingestelde cassatiemiddel wordt door de Hoge Raad
verworpen, zonder nadere motivering (art. 81 RO).

HR: cassatieberoep over mislukte sterilisatie verworpen (art. 81 RO), Hoge Raad 21-10-2011
BR5214 10/04204 Rechtspraak.nl .
Mislukte sterilisatie man. In cassatie gaat het om de vraag of de arts benadeelde juist heeft ingelicht
over de bevindingen in het kader van de na-controle en of hij zijn bevindingen kon bespreken met
(alleen) de vrouw van de man. Het Hof heeft die vragen, na het horen van een aantal getuigen,
bevestigend beantwoord. De tegen dit oordeel gerichte klachten worden door de Hoge Raad
afgewezen, zonder nadere motivatie (art. 81 RO).

Rb, deelgeschil: whiplashklachten zijn ongevalsgevolg, Rechtbank Utrecht 28-09-2011 BT8647
307954 / HA RK 11-25 Rechtspraak.nl .
De rechtbank oordeelt op basis van expertiserapport van Vos dat sprake is van een
postwhiplashsyndroom. Juridische causaliteit: in het onderhavige geval is niet gesteld of gebleken dat
verzoekster vóór het ongeval vergelijkbare klachten had. De klachten die verzoekster sinds het
ongeval ervaart kunnen bovendien op zichzelf door het ongeval verklaard worden, terwijl evenmin
geoordeeld kan worden dat sprake is van een alternatieve oorzaak. De omstandigheid dat Vos van
mening is dat de klachten en symptomen als zodanig aspecifiek zijn en ook kunnen optreden zonder
dat een ongeval heeft plaatsgevonden en veelvuldig in de normale populatie voorkomen, acht de
rechtbank daartoe te weinig specifiek en onvoldoende onderbouwd om aan dit oordeel af te doen.
BGK: kosten deelgeschil ad € 5208 toegewezen.

Rb: benoeming Belgische deskundige vanwege zwaarwegende bezwaren benadeelde,
Rechtbank Arnhem 12-10-2011 BT8298 199734 Rechtspraak.nl .
Rechtbank benoemt deskundige, onder meer ter beantwoording van de vraag hoe een redelijk
handelend en vakbekwaam orthopedisch chirurg zou hebben gehandeld. De rechtbank benoemt door
benadeelde voorgestelde Belgische deskundige, nadat benadeelde ernstige twijfels heeft geuit over
onpartijdigheid van eerder door rechtbank voorgestelde deskundige.

Raasveldcongres op 10 mei 2012 (en niet in november 2011), 26-10-2011 .
Het jaarlijkse congres van Raasveld Expertise vindt dit jaar niet plaats in november 2011, maar op 12
mei 2012. Dit heeft een reden: Raasveld organiseert het congres met een uniek programma in
samenwerking met de SupportBeurs in de Jaarbeurs Utrecht. Ook de 9e PIV-Letselplaza zal op die
dag in de Jaarbeurs worden gehouden.

8e PIV Letselplaza op 22 november 2011!, 26-10-2011 PIV .
Op dinsdag 22 november 2011 zal voor de achtste keer de 'PIV Letselplaza' plaatsvinden in Houten. U
bent van harte welkom!

CBS: Meer werknemers met burn-outklachten, 25-10-2011 CBS .
Tussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten toegenomen. Hoogopgeleiden
voelen zich iets vaker opgebrand dan lager opgeleiden. Jongeren hebben er relatief weinig last van.
Het onderwijs is de bedrijfstak waar burn-outklachten het meest voorkomen.

Rb: asbest en thuisbesmetting: vordering mesothelioompatiënt tegen werkgever vader (in
periode 1950/1975) verjaard, Rechtbank Rotterdam 12-10-2011 BT8484 353756 / HA ZA 10-14
Rechtspraak.nl .
Asbest en thuisbesmetting. Mesothelioompatiënt vordert schadevergoeding van de werkgever waarbij
wijlen haar vader in de periode van 1950 tot 1975 als bankwerker in loondienst is geweest. De
vordering is verjaard. Beoordeling beroep op verjaring aan de hand van de zeven gezichtpunten die
de Hoge Raad heeft geformuleerd in het arrest Van Hese/De Schelde. Beroep op verjaring is naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Kennis werkgever destijds omtrent
gevaren van thuisbesmetting. Eventuele schending van de zorgplicht jegens vader brengt niet zonder
meer mee dat ook tegenover dochter een norm is overtreden. Mate van verwijtbaarheid, indien al
aanwezig, is gering.



Rb, deelgeschil: aansprakelijkheid werkgever voor letsel bij roofoverval; bewijsopdracht niet
complex, dus geschikt voor deelgeschilprocedure, Rechtbank Utrecht 10-08-2011 BT8679
749344 UE VERZ 11-50 .
Nachtportier hotel loopt letsel op bij gewapende roofoverval. Aansprakelijkheid werkgever ex art.
7:658 lid 1 BW subs. Art. 7:611 BW? De rechtbank oordeelt dat de zaak zich leent voor behandeling in
een deelgeschil. Bewijsopdracht voor werkgever dat zij heeft voldaan aan de zorgplicht van art. 7:658
lid 1 BW. Omdat het een overzichtelijke en geen uitvoerige of complexe bewijskwestie betreft, staat de
bewijslevering in dit geval niet in de weg aan de ratio van de deelgeschilprocedure.

Herdenking Verkeersslachtoffers Noord-Nederland, 20-11-2011 .
Op de derde zondag in november wordt stilgestaan bij het leed van de vele verkeersslachtoffers in
Nederland. Vorig jaar kwamen er 640 mensen omhet leven en viel er weer een groot aantal
zwaargewonden in het verkeer. In de Grote Kerk in Leeuwarden is er een herdenking voor Noord-
Nederland, met als thema: ‘Vrienden’.

Verdiepingscursus Voorkom ongevallen in de letselschadepraktijk, 22-11-2011 .
Op 22 november vindt de verdiepingscursus Voorkom ongevallen in de letselschadepraktijk plaats.
Tijdens deze verdiepingscursus staan de praktische en procedurele kant van de letselschadepraktijk
centraal.

Mr. J.F.M. Hennekam - * 6 mei 1961 – † 18 oktober 2011, 20-10-2011 .
Jan Hennekam was algemeen directeur van Unigarant en lid van het PIV-Bestuur

Rb, deelgeschil: bij whiplash niet volstaan met psychiatrisch rapport, Rechtbank Arnhem 21-09-
2011 215383/ HA RK tl-127 Ongepubliceerd .
Benadeelde verzoekt in deelgeschil te bepalen dat de psychiatrische expertise als uitgangspunt heeft
te dienen bij de verdere beoordeling en behandeling van de claim jegens. In een aparte procedure
doet RVS het verzoek onderhavige verzoek dat de rechtbank een voorlopig deskundigenbericht door
een neuroloog zal bevelen over de ongevalsgevolgen op neurologisch gebied. RVS heeft bezwaren
tegen de bevindingen van de psychiater. Zijn diagnose aanpassingsstoornis komt volgens hem voort
uit lichamelijke klachten die weer voortkomen uit ongeval. RVS heeft een redelijk belang bij een
neurologische expertise. Aangezien het voorlopig deskundigenbericht zal worden toegewezen, dient
het deelgeschil te worden afgewezen.

Rb: wraking van alle rechter niet ontvankelijk, Rechtbank Almelo 17-10-2011 BT7341 123313 HA
RK 11-77 .
Verzoeker verzoekt alle rechters in Nederland te wraken, omdat zij zich schuldig maken aan corruptie,
schending van de mensenrechten, machtsmisbruik, valsheid in geschrifte, fraude en onbeschoft
gedrag. Voorts verzoekt hij mr. [Y] en de volgende rechter te wraken voor wie hij zou verschijnen,
zijnde mr. [X]. Een wrakingsverzoek moet zijn gericht tegen de rechter (rechters) die de betreffende
zaak behandelt (behandelen). Voor zover het verzoek zich richt tegen alle rechters in Nederland en
tegen mr. Y is het niet-ontvankelijk omdat deze niet behandelende rechters zijn. Volgens vaste
jurisprudentie van de Hoge Raad, in navolging van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te
Straatsburg, bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van de rechter in
de zin van artikel 6 lid 1 van het EVRM en artikel 14 lid 1 van het IVBPR dient voorop te staan dat een
rechter uit hoofde van zijn aanstelling wordt vermoed onpartijdig te zijn. De enkele omstandigheid dat
volgens verzoeker de rechtbank Almelo, in de persoon van mr. [Y], hem geen eerlijk proces heeft
geboden, brengt niet met zich dat er sprake is van een uitzonderlijke omstandigheid als hiervoor
bedoeld ten aanzien van mr. [X].

Rb: gerechtvaardigd opzettelijk achteroprijden, Rechtbank Rotterdam 28-09-2011 BT7312 345323
/ HA ZA 09-37 .
Kort tevoren was achteroprijder door voorligger in elkaar geslagen en hij vreesde door weggedrag van
voorligger een herhaling. Die vrees was gerechtvaardigd. Mede omdat een andere auto de
achteroprijder insloot. Aan het voor een rechtvaardigingsgrond / noodtoestand vereiste wordt t.a.v. het
beginsel van proportionaliteit voldaan. het belang niet opnieuw in elkaar geslagen te worden behoort
zwaarder te wegen dan het belang van eiser dat zijn auto niet zou worden beschadigd. Partijen krijgen
de gelegenheid zich nader uit te laten over het beginsel van subsidiariteit, had de achteroprijder de
mogelijkheid te kiezen voor een minder drastische maatregel.



Hof: omkeringsregel, arbeidsomstandigheden oorzaak RSI, Hof Amsterdam 19-04-2011 BT7387
106.000.948/01 .
De deskundige was van mening dat de vastgestelde arbeidsomstandigheden als waarschijnlijke
oorzaak kunnen worden aangemerkt voor de RSI waarvoor een percentage van 75% hanteerbaar is.
Dat percentage komt niet uit de lucht vallen, maar is een op kennis, ervaring en intuïtie gebaseerde
schatting. Het hof volgt de zienswijze van de deskundige. Voortbordurend op de omkeringsregel van
HR 9 januari 2009 BF8875 (Landskroon/BAM), 23 juni 2006, NJ 2006, 354 (Havermans/Luyckx) en 17
november 2000, NJ 2001, 596 (Unilever/Dikmans) acht het hof bewezen dat appellante haar
werkzaamheden moest verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid. Aannemelijk is dat de RSI door die omstandigheden kan zijn veroorzaakt. Daarmee is het
oorzakelijk verband tussen de arbeidsomstandigheden en de RSI gegeven, behoudens indien de
werkgever erin slaagt te bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan.

Hof: RSI door werk maar geen schending zorgplicht werkgever, Hof Amsterdam 13-09-2011
BT7335 106.000.949/01 .
Op grond van de beide deskundigenrapporten kan worden aangenomen dat de RSI is ontstaan in de
uitoefening van de werkzaamheden voor BK-Gas. De deskundigenberichten bieden geen
aanknopingspunten voor het oordeel dat BK-Gas maatregelen achterwege heeft gelaten die werden
voorgeschreven of geïndiceerd werden geacht en die het ontstaan van de RSI hadden kunnen
voorkomen. De regelgeving dat een werknemer in de relevante periode maximaal twee uur achtereen
aan het beeldscherm mocht werken en niet meer dan zes uur per dag werden niet vaker dan
incidenteel overschreden. Er was ook geen sprake van buiten normale marges stresserende
omstandigheden.

Hof: wettelijke rente ook boven aansprakelijkheidslimiet, Hof Amsterdam 13-09-2011 BT7319
200.075.399/01 .
De klacht dat geen wettelijke rente is verschuldigd indien de schade hoger is dan de
aansprakelijkheidslimiet faalt. [ X ] ziet eraan voorbij dat de wettelijke rente verschuldigd is wegens
vertraging in de voldoening van een geldsom en dat deze schadevergoeding derhalve dient te worden
onderscheiden van de schadevergoeding die zij verschuldigd is wegens niet nakoming van de op haar
uit de vervoersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Rb: motorcrossclub onverzekerbaar, exoneratie aanvaard, Rechtbank Arnhem 05-10-2011
BT7268 175828 .
Ongeval met motorfiets op crossbaan. Stellingen van motorclub over onverzekerbaarheid van
aansprakelijkheidsrisico worden bij gebreke van voldoende betwisting door eiser als vaststaand
aangenomen. Beroep van motorclub op exoneratieclausule niet naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar. Vorderingen afgewezen.

Rb: carrière, pensioen, rekenrente, voorbehoud en diverse voorzieningen, Rechtbank Maastricht
21-09-2011 BT7190 120423 .
De deskundige onderkent een enorme inzet en doorzettingsvermogen waardoor hij na het ongeval
toch het arbi-niveau 4 heeft gehaald, maar geen van zijn collega’s met een vergelijkbare vooropleiding
zijn gepromoveerd naar een functie met functiegroep 6. Het ligt in de rede uit te gaan van een
pensioenleeftijd van 67 jaar. De rechtbank volgt de opvatting van verzekeraar dat over de gehele
looptijd 3% rekenrente moet worden gehanteerd. Eiser heeft gemotiveerd en onderbouwd met
bescheiden aangevoerd dat en waarom voor de toekomstige schade het forfaitaire bedrag voor
zelfwerkzaamheid ontoereikend is en dat hij aangewezen zal zijn op professionele dienstverleners met
een gemiddeld uurtarief van € 45,--. De rechtbank acht het aantal ‘sociale’ kilometers van 5.000 per
jaar tegen € 0,60 per km niet onredelijk. Er is geen aanleiding de gevorderde voorbehouden voor
WAO en zorg toe te wijzen.

Rb: geen schending zorgplicht werkgever, Rechtbank Leeuwarden 28-09-2011 BT7658 330275 \
CV EXPL 10- .
Een ervaren chauffeur leverde 3000 kg zware betonplaten bij de afnemer. De afnemer loste
zelfstandig met een heftruck. Bij het ongevraagd en onverwachts en niet op de juiste wijze plaatsen
van een balkje tussen betonblokken kwam de hand van de chauffeur bekneld tussen de betonplaten.
Een werkgever hoeft geen instructie te geven: stop je hand niet tussen betonplaten. Dat is al
vanzelfsprekend.



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


