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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, deelgeschil: verlies van arbeidsvermogen, aannemelijk geacht dat uitzendkracht in vaste
dienst zou zijn aangenomen , Rechtbank Rotterdam 23-11-2011 BU5487 387405 / HA RK 11-22
Rechtspraak.nl . LJN: BU5487, Rechtbank Rotterdam , 387405 / HA RK 11-227

Levensverwachting ouderen sterk gestegen, 23-11-2011 CBS .
Tussen 2000 en 2010 is de levensverwachting van pasgeborenen sterk toegenomen. Deze steeg voor
mannen van 75,5 tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar.

Rb, deelgeschil: bedrijf niet aansprakelijk voor niet sneeuw – en ijsvrij maken van het terrein,
Rechtbank Haarlem 18-10-2011 BU4763 184016 / HA RK 11-12 Rechtspraak.nl .
Bezoekende chauffeur glijdt uit op trap op bedrijventerrein en stelt bedrijf ex art 6:162 BW
aansprakelijk voor het onvoldoende sneeuw – en ijsvrij maken van het terrein. De rechtbank oordeelt
dat het bedrijf geen nalatigheid kan worden verweten. Het is aan benadeelde zelf te wijten dat hij- op
zijn Zweedse muilen- ten val is gekomen. Verzoek afgewezen.

Seminar Erasmusuniversiteit Over conflictbeslechting , 24-11-2011 Erasmus Universiteit .
Seminar Erasmus School of Law op 2 december 2011: 'Aansprakelijkheid en Verzekering in conflict’:
recente ontwikkelingen in snelle en rechtvaardige afwikkeling van geschillen in de A&V-praktijk'.
Onderwerpen o.a.: deelgeschillen en KiFiD.

Verslag van De Letselschade Raadsdag 2011: Medische paragraaf en GBL 2.0, 04-11-2011 De
Letselschade Raad .
Op 4 november 2011 vond in Maarssen De Letselschaderaadsdag plaats. Een kort verslag van de
presentaties van mr. Aleid Wolfsen, mr. Annelies Wilken (VU) over de Medische Paragraaf bij de GBL,
mr. Erik-Jan Wervelman over de GBL 2.0 en drs. Deborah Lauria.

Justitie bevordert mediation , 31-10-2011 Min. Veiligheid en Justitie.
In 2014 dient geschiloplossing voor de burger merkbaar beter te verlopen. Om die reden geeft minister
Opstelten van Veiligheid en Justitie een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. Zo komt
de minister in 2012 met maatregelen die mediation bevorderen.

Rb: 2 ongevallen, 2x whiplash, causaal verband onduidelijk vanwege pre-existente klachten
door eerste ongeval, Rechtbank 's-Hertogenbosch 13-07-2011 BU4781 121594 HA ZA 05-245
Rechtspraak.nl .
Whiplash, twee ongevallen, commercieel directeur eigen BV, spil van miljoenenbedrijf. Schade eerste
ongeval reeds afgewikkeld. Nu is het causaal verband tussen het tweede ongeval en de schade in
geschil, met name in verband met de pre-existente klachten als gevolg van het eerste ongeval.
Deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundigen. Arbeidsdeskundige
echt benadeelde geheel arbeidsgeschikt voor eigen werk; verzekeringsgeneeskundigen zijn het
erover eens dat benadeelde na het tweede ongeval beperkt psychisch belastbaar is. De rechtbank
wenst nadere vragen te stellen aan de arbeidsdeskundige, met name over de aard en intensiteit van
de werkzaamheden van benadeelde vóór het tweede ongeval.

Rb: zorginstelling niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor letsel door agressieve patiënte ,
Rechtbank Groningen 17-11-2011 494287 \ CV EXPL 11- Ongepubliceerd .
Werkneemster , pedagogisch medewerkster in instelling voor jongeren met ernstige
gedragsproblemen wordt geschopt door agressieve patiënte en loopt letsel op. Zij stelt instelling
aansprakelijk ex art 7:658 BW. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever aan haar zorgverplichting
heeft voldaan. De kantonrechter overweegt hierbij dat de werknemers toereikend zijn opgeleid en



aanvullende cursussen hebben gevolgd. Voorts volgen alle medewerkers tweemaal per jaar een
training fysieke en mentale weerbaarheid, waarin aandacht wordt besteed aan methoden en
technieken om aanvallen te ontwijken en heeft de werkgever instructies gegeven.

Wet werken naar vermogen (WWNV) op 1 januari 2013 van kracht, 01-11-2011 SZW .
Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen onderhoud voorzien, is de Wet
werken naar vermogen (WWNV). Voor wie (gedeeltelijk) kan werken, geldt per 1 januari 2013 de
WWNV in plaats van de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) of
de Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). De WWNV is nog in
voorbereiding.

Rb: werkgeversaansprakelijkheid, gewrichtsklachten niet in uitoefening werkzaamheden
ontstaan , Rechtbank Zutphen 14-11-2011 443434 CV 11-784 Ongepubliceerd .
Werkneemster (schoonmaakster) raakt arbeidsongeschikt door gewrichtsklachten in de polsen, de
nek, de rug en benen en stelt werkgever aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat werkneemster
onvoldoende heeft aangetoond dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar
werkzaamheden. Voor zover kan worden uitgegaan van de door de werknemer geschetste feiten en
omstandigheden, kan niettemin worden vastgesteld dat er een directe relatie is tussen het
ontstaan/verergeren en het voorbestaan van de door de werknemer gestelde klachten en de bij de
werkgever verrichte werkzaamheden. (vervolg)

Rb, deelgeschil: gefingeerd ongeval, beroep AVP-verzekeraar op dwaling gehonoreerd,
Rechtbank Den Haag 28-10-2011 BU3883 389705 / HA RK 11-15 Rechtspraak.nl .
Verzoekster stelt verweerder en diens AVP-verzekeraar aansprakelijk voor letsel door bal.
Verzekeraar stelt dat ongeval is gefingeerd door verzoekster en verweerder samen; verzekeraar heeft
de schade afgewezen en aangifte gedaan van oplichting. 1. De rechtbank oordeelt dat tussen
verzoekster en verweerder de toedracht vast staat. Vordering tegen verweerder toegewezen. 2. AVP-
verzekeraar beroept zich op dwaling t.a.v. de erkenning van de aansprakelijkheid. Verzekeraar slaagt
in bewijs dat verklaringen leugenachtig zijn. 3. Kosten € 5062,75 (uurtarief € 235).

Rb, deelgeschil: geboorteletsel na kunstfout, omkeringsregel van toepassing, Rechtbank
Arnhem 20-10-2011 BU4405 218353 Rechtspraak.nl .
Medische aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor te late keizersnede is erkend. Causaal verband
tussen fout en ernstig letsel (asfyxie) van zoon van verzoekster. Verzoekster beroept zich op het
rapport van de gezamenlijk aangezochte deskundige, zo nodig met toepassing van de
omkeringsregel. Volgens verweerster is nader deskundigenbericht nodig, zodat het verzoek wegens
de nog te plegen investering in tijd, geld en moeite moet worden afgewezen. De rechtbank is van
oordeel dat de omkeringsregel van toepassing is en acht causaal verband bestaat tussen de kunstfout
en de vermindering van de cognitieve vermogens van de zoon van verzoekster. Kosten deelgeschil: €
3860 (uurtarief € 180)

Rb, deelgeschil: HNP is ongevalsgevolg, pre-existentie van geringe betekenis , Rechtbank
Rotterdam 16-11-2011 BU4625 383956 / HA RK 11-18 Rechtspraak.nl .
Causaal verband tussen HNP en ongeval? De rechtbank oordeelt op basis van expertiserapport dat
sprake is van een causaal verband in juridische zin tussen het ongeval en de HNP. Hieraan doet niet
af dat verzoekster in het verleden reeds een HNP had en dat er een zekere pre-existentie aanwezig
was voor rugproblematiek. De neurochirurg heeft daarover gerapporteerd dat ook zonder het
bedrijfsongeval een HNP had kunnen ontstaan. De kans op een dergelijk recidief in de hypothetische
situatie zonder bedrijfsongeval is volgens de neurochirurg 7 à 8%. Voor de schadeafwikkeling is de
pre-existente daarom van relatief beperkte betekenis. Looptijddiscussie niet terecht. Kosten
deelgeschil: € 4.901 (uurtarief € 230).

Rb: werkgever niet aansprakelijk voor uitglijden op natte badkamervloer, Rechtbank Amsterdam
30-03-2011 BU4233 CV10-22838 Rechtspraak.nl .
Schoonmaakster glijdt tijdens schoonmaakwerkzaamheden uit op natte vloer in badkamer. De
kantonrechter oordeelt dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Werkneemster heeft een
basisinstructie gekregen, onder meer over het te dragen schoeisel. Werkneemster heeft niet gesteld
dat ter plaatse sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor natheid pleegt te leiden tot
uitglijden bij het dragen van normaal schoeisel. Voor verderstrekkende instructies dan de hiervoor
bedoelde algemene instructie of waarschuwingen was derhalve geen aanleiding.



HR: werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor letsel werknemer Tbs-kliniek: géén
verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW buiten verkeersongevallen, Hoge Raad 11-11-2011 BR5223
10/04571 .
Letsel werknemer door geweldsdelict tijdens uitvoering werkzaamheden in Tbs-instelling. 1. Ongeval
dat voortvloeit uit gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met en inherent is aan
uitvoering werkzaamheden waaraan werknemer zich niet kan onttrekken. Hoog veiligheidsniveau.
Werkgever heeft niet voldaan aan zeer hoge eisen stelplicht dat hij in art. 7:658 lid 1 BW bedoelde
maatregelen is nagekomen, temeer nu ambtenaar met soortgelijke functie recht heeft op volledige
schadevergoeding (ex art. 69 ARAR). Hof heeft miskend dat werkgever niet aan stelplicht en
bewijslast heeft voldaan. Art. 7:658 geen absolute waarborg voor bescherming werknemer. 2.
Verzekeringsplicht voor werkgever beperkt tot verkeersongevallen. Uit art. 7:611 BW kan niet een
verplichting voor werkgever worden afgeleid om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering ter
dekking van het risico van een arbeidsongeval zoals werknemer is overkomen.

Rb, deelgeschil: whiplash, geen erkend ziektebeeld vastgesteld, klachten wel ongevalsgevolg,
Rechtbank Den Haag 24-10-2011 BU3876 392172 / HA RK 11-23 Rechtspraak.nl .
Whiplash. Causaal verband tussen nek-; hoofdpijn-; rug- en cognitieve klachten en ongeval? 1. De
rechtbank verwerpt het verweer van verzekeraar dat de klachten niet bestaan omdat zij niet
overeenkomstig de door de betreffende beroepsgroep van neurologen vastgestelde richtlijnen als een
erkend ziektebeeld kunnen worden vastgesteld. De klachten van benadeelde betreffen
whiplashklachten en aspecifieke lage rugklachten; van deze klachten is algemeen bekend dat een
specifieke, medisch aantoonbare verklaring niet zomaar kan worden gegeven, omdat objectief
waarneembaar letsel ontbreekt. Causaal verband aangenomen. Kosten deelgeschil: gevorderd: €
5039; € 3359 toegewezen; kosten terzake van ingetrokken verzoek om een deskundigenbericht in
mindering gebracht.

HR: art. 7:611 BW: geen verzekeringsplicht werkgever voor risico eenzijdig
voetgangersongeval, Hoge Raad 11-11-2011 BR5215 10/04875 Rechtspraak.nl .
Werkgeversaansprakelijkheid. Letsel werknemer door uitglijden tijdens te voet bezorgen van post. Uit
goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting beperkt tot verkeersongevallen.
Algemene verzekeringsplicht in strijd met strekking art. 7:658 BW. Taak wetgever; algemene regeling
voor bescherming tegen risico van ongevallen gaat rechtsvormende taak rechter te buiten. Afbakening
verzekeringsverplichting nodig met oog op rechtszekerheid en hanteerbaarheid recht.

Rb: OPS, werkgever failliet, vordering werknemer tegen verzekeraar werkgever toegewezen,
Rechtbank Den Haag 05-10-2011 BU3901 384411 / HA ZA 11-12 Rechtspraak.nl .
OPS. Werknemer van schildersbedrijf raakt geheel a.o. en stelt werkgever en diens verzekeraar
aansprakelijk wegens blootstelling aan oplosmiddelen. Procedure wordt vanwege faillissement
werkgever alleen gevoerd tegen de verzekeraar ex art. 7:954 BW. 1. Omstandigheid dat werkgever
niet voldaan heeft aan haar polisverplichting om inlichtingen te verstrekken leidt niet tot verval van
uitkering voor werknemer. 2. Werknemer heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij is blootgesteld
aan oplosmiddelen. Verzekeraar kan door gebrek aan informatie niet aantonen dat werkgever aan
zorgplicht heeft voldaan. 3.Smartengeld: € 15.000 (gevorderd: € 35.000).

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


