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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: ziekenhuis aansprakelijk voor gebrekkig hulpmiddel; BGK: uurtarief € 290,redelijk , Rechtbank Breda 03-01-2011 BO9631 224654 HA RK 10-151 Rechtspraak.nl .
Patiënt is uit bed gevallen, doordat slotje van Zweedse band niet goed sloot. 1. De rechtbank acht het
ziekenhuis aansprakelijkheid ziekenhuis wegens gebrekkig hulpmiddel (art 6: 77 BW). De rechtbank
leidt uit de parlementaire geschiedenis af dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om
toerekening bij het gebruik van ongeschikte zaken door een arts of ziekenhuis in alle gevallen uit te
sluiten. 2. BGK: uurtarief van € 290,- is niet onredelijk; de rechtbank acht hierbij van belang:
specialisatie van advocaat (lid LSA/ASP), aard en ernst letsel en gevolgen; tarief niet ongebruikelijk.
Rb: deelgeschil: BGK toegwezen na intrekking verzoekschrift deelgeschilprocedure ,
Rechtbank Amsterdam 28-10-2010 BO9956 463584 / HA RK 10-59 Rechtspraak.nl .
Deelgeschil. Tijdens mondelinge behandeling in deelgeschilprocedure zijn afspraken gemaakt,
waarna verzoekschrift is ingetrokken behoudens ten aanzien van de kosten van het verzoek. Naar het
oordeel van de rechtbank zijn de gemaakte kosten in redelijkheid gemaakt nu de onderhavige
deelgeschilprocedure niet onnodig of onterecht is ingesteld. Immers, voorafgaand aan deze procedure
zijn in het buitengerechtelijke traject tussen partijen enkele geschilpunten (deelgeschillen) gerezen.
Hoogte kosten (€ 2000,-) niet betwist. Vordering toegewezen.
Persbericht NLE: "NH 1816 haalt bakzeil" , 03-01-2011 NLE.
De Nationale Letselschade Experts (NLE) heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank
Alkmaar van 29 december 2010 een persbericht uitgebracht: "De NLE is het afgelopen jaar druk in de
weer geweest met NH 1816. NH 1816 heeft al enige tijd als “beleid” het uurtarief van de
belangenbehartigers fors te korten. (...) De leden van de NLE zijn verheugd dat er nu een heldere
uitspraak ligt over het onjuiste beleid van NH 1816 (...)".
Rb: deelgeschil: gezamenlijk expertiserapport is uitgangspunt; predispositie; BGK: uurtarief €
275 billijk , Rechtbank Utrecht 27-12-2010 293471 / HA RK 10-37 Ongepubliceerd .
Deelgeschil. Nekhernia ongevalsgevolg of niet? Conclusie van neurochirurg in op gezamenlijk verzoek
verrichte expertise was ongevalsgevolg. 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat het rapport voldoet
aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. 2. Predispositie: eventuele predispositie brengt niet
mee dat de schade niet aan de dader kan worden toegerekend. Geen aanknopingspunten dat de
klachten en beperkingen reeds bestonden vóór het ongeval. Rapport neurochirurg moet als
uitgangspunt dienen. 3. BGK: In deelgeschil moet aanknoping worden gezocht bij het tarief dat door
partijen is gehanteerd. De rechtbank acht uurtarief € 275 billijk, gelet op de specialisatie en principiële
aard van het geschil.
De Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2011 gewijzigd , 01-01-2011 De Letselschade Raad .
De bedragen in De Letselschade Richtlijn Studievertraging zijn aangepast, in verband met de stijging
van de Cao-lonen in 2010. De Letselschade Richtlijn ziekenhuis-/revalidatiedaggeldvergoeding heeft
een uitgebreide toelichting erbij gekregen betreffende ‘tijdelijk verblijf’.
'Glossy' LetselschadeNEWS op 5 januari 2011 gelanceerd , 05-01-2011 LetselschadeNEWS.
Op 5 januari 2010 wordt het nieuwe magazine LetselschadeNEWS gelanceerd. De 'glossy' bevat
verhalen van slachtoffers die het is gelukt hun leven weer op te pakken. Daarnaast geeft het blad
informatie aan behandelaars, begeleiders en andere professionele betrokkenen. Hoofdredacteur is
Rob Vermeeren.
Rb: BGK: € 250,- is redelijk uurtarief, gelet op tarieven in markt, belang en complexiteit ,
Rechtbank Alkmaar 29-12-2010 119974/ HA ZA 10-474 Ongepubliceerd .
De rechtbank veroordeelt de Noordhollandsche van 1816 tot het betalen van ruim € 15.000 aan BGK
aan Berntsen Mulder (gevorderd bijna € 28.000, waarvan € 12.250 betaald). Het betreft een ongeval

tussen een onverlichte fietser en een auto, waarbij de fietser ernstig letsel opliep. De rechtbank
oordeelt dat de verzekeraar onvoldoende heeft onderbouwd welke werkzaamheden onredelijk zijn. De
rechtbank acht in dit geval een tarief van € 250,- exclusief 5% kantoorkosten en 19% btw redelijk,
gelet op de tarieven in de markt, het belang van de zaak en de ingewikkeldheid van de materie. NB:
de NH gaat in hoger beroep.
In Memoriam – mr. Gerrit Wassink , 04-01-2011 .
Ons bereikte het bericht dat mr. Gerrit Wassink op 31 december 2010 is overleden.
Gerri
Rb: cascoverzekering en verjaring, meldingsplicht, polisuitsluiting , Rechtbank Rotterdam 01-122010 BO8204 993 / HA ZA 10-594 Rechtspraak.nl .
Ingevolge lid 1 van art. 7:942 BW (oud) verjaart de rechtsvordering door verloop van drie jaren. Lid 2
van dat artikel bepaalt dat de verjaring wordt gestuit door een schriftelijke aanspraak. Een nieuwe
verjaringstermijn begint te lopen wanneer de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij
aangetekende brief ondubbelzinnig de aanspraak afwijst onder ondubbelzinnige vermelding van het
gevolg. HDI heeft niet gewezen op de nieuwe eenjarige verjaringstermijn van art. 17 van de
cascovoorwaarden. Dit betekent dat geen sprake is van een afwijzing in de zin van art. 7:942 lid 2 BW,
zodat de lopende verjaring gestuit is gebleven.
HR: een dijk is een bouwwerk in de zin van art. 6:174 BW , Hoge Raad 17-12-2010 BN6236
09/03735 Rechtspraak.nl .
De dijk is een opstal nu het dijklichaam is ontstaan door uitgraving en drooglegging. Of de opstal
voldoet aan de eisen komt het aan op de vraag of deze gelet op het te verwachten gebruik of de
bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is.
Wat mede afhangt van de toenmalige stand van wetenschap en techniek en de financiële kaders. Of
bezitter bij bekendheid met het gevaar toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld, hangt af van alle
relevante omstandigheden van het geval. Oordeel hof dat beroep op tenzij-clausule moet worden
afgewezen, onjuist noch onbegrijpelijk.
Rb: PTSS bij politieagent kan beroepsziekte zijn , Rechtbank Den Haag 01-12-2010 BO8346 AWB
09/4561 AW Rechtspraak.nl .
Wijkagent heeft in zijn lange loopbaan PTSS. De rechtbank stelt vast dat eiser lijdende is aan een
beroepsziekte in de zin van art. 1, eerste lid, aanhef en onder y, van het ambtenarenreglement voor
politie uitgaand van een door eiser opgestelde lijst van belastende incidenten en het feit dat de
werkgever een aanvullende uitkering heeft toegekend in verband met zijn beroepsziekte en dat
betrokkene een WAO-uitkering is toegekend van 80-100%. Bij herhaalde confrontatie met belastende
situaties kan een moment komen dat de belastbaarheid ook van een stabiele professional wordt
overschreden. Waar vervolgens psychische problemen ontstaan bij een politiemedewerker
(executieve dienst), moeten deze worden beschouwd als een gevolg van de omstandigheden
waaronder betrokkene de hem opgedragen werkzaamheden heeft moeten verrichten.
Rb: huisarts reed te snel naar spoedgeval, geen bekeuring , Rechtbank Assen 21-12-2010
BO8095 300966 MB VERZ 10- Rechtspraak.nl .
Huisarts reed te snel naar een spoedgeval, patiënt met hartklachten. Nu betrokkene onder meer heeft
aangegeven de alarmlichten van zijn auto aan te hebben gehad, zich in de omgeving van de school
wel aan de maximumsnelheid te hebben gehouden en voorts voldoende aannemelijk is geworden dat
er geen gevaar voor de verkeersveiligheid is geweest, ziet de kantonrechter - gelet op de bijzondere
omstandigheden van dit specifieke geval - aanleiding de sanctie te matigen tot nihil.
Rb: kwalificaties arts, informed consent en omkeringsregel , Rechtbank Rotterdam 24-11-2010
BO7879 335162 / HA ZA 09-19 Rechtspraak.nl .
De rechtbank acht aannemelijk dat eiseressen geen toestemming voor de borstvergrotende operatie
zouden hebben gegeven, indien de arts hen correct zou hebben geïnformeerd over het feit dat hij niet
chirurg maar gynaecoloog is. Gedaagde zich niet beroepen op de exoneratieclausules. De
operatieruimte, de operatietechniek, de bij de behandeling gebruikte apparatuur en de te gebruiken
implantaten waren niet voldoende. Indien de hulpverlener zich niet kan beroepen op van de patiënt

verkregen toestemming, komt alle als gevolg van de betreffende verrichtingen door de patiënt geleden
schade in beginsel voor rekening van de hulpverlener.
Hof: niet betaling deskundige dan afwijzing vordering , Hof 's-Gravenhage 09-11-2010 BO8037
105.001.905/01 Rechtspraak.nl .
Geïntimeerde heeft voorschot voor deskundigenbericht niet betaald; deskundigenbericht gaat dus niet
door. Hof kan schade niet begroten en wijst vordering af. Geding na verwijzing door HR (LJN AO1941,
NJ 2004-425).
Rb: vakantie met behoud loon beginsel van communautair recht , Rechtbank Den Haag 15-092010 BO3027 AWB 10/3811 AW Rechtspraak.nl .
Onder verwijzing naar het arrest Schultz-Hoff en Stringer overweegt de Rb. dat volgens vaste
rechtspraak van het Hof van Justitie het recht van elke werknemer op jaarlijkse vakantie met behoud
van loon moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair sociaal
recht, waarvan niet mag worden afgeweken en waaraan de bevoegde nationale autoriteiten slechts
uitvoering mogen geven binnen de grenzen die uitdrukkelijk zijn aangegeven in Richtlijn 93/104 van
de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de
arbeidstijd.
Rb: werknemer fietst, zorgen voor verzekering? , Rechtbank Maastricht 01-12-2010 BO8938
340454 CV EXPL 09-55 Rechtspraak.nl .
De kantonrechter stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over de persoon van de
deskundige(n) en de te stellen vragen over het onderwerp of in 2004, geen behoorlijke verzekering
tegen een betaalbare premie voorhanden was ter dekking van de schade die eiseres als gevolg van
het haar met de fiets overkomen eenzijdige ongeval tijdens het fietsen van de en naar de andere
werkplek.
Rb: oefening geen gevaarssituatie, geen beroepsincident , Rechtbank 's-Hertogenbosch 02-122010 BO6027 AWB 10/1108 Rechtspraak.nl .
Het ARAR maakt tussen een dienstongeval en beroepsincident een onderscheid. In de definitie van
dienstongeval wordt het woord ‘werkzaamheden’ gebruikt en in de definitie van het begrip
beroepsincident wordt het woord ‘taken’ gebruikt. De wetgever heeft enkel situaties voor ogen gestaan
waarvan op voorhand kan worden gezegd - dus voordat ze zich hebben voorgedaan – dat ze
bijzonder risicovol zijn. Ongeval tijdens verplichte cursus is geen beroepsincident als bedoeld in artikel
35, aanhef en onder f, van het ARAR aangezien sprake was van een oefensituatie en niet van een
gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de taak.
Rb: buurtonderzoek levert schending levenssfeer op , Rechtbank Amsterdam 02-11-2010
BO6456AWB 10/218 BEL Rechtspraak.nl .
Een buurtonderzoek, waarbij aan buurtbewoners vragen worden gesteld over het privé-leven van
verzoeker, levert een schending op van de persoonlijke levenssfeer, als bedoeld in artikel 8 van het
EVRM. Deze schending is niet zonder meer als minder ernstig aan te merken dan de schending van
de persoonlijke levenssfeer door een onrechtmatig huisbezoek. Toewijzing van € 500,-. De rechtbank
verwijst naar de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 24 juli
2003 (LJN: AP0733) in de zaak Smirnova tegen Rusland, de HR van 9 juli 2004 (LJN: AO7721) en de
Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 8 juni 2010 (LJN: BM8044).
Rb: fouten chirurg zijn risico van kliniek , Rechtbank Maastricht 13-12-2010 BO7650 153861 / HA
RK 10-10 Rechtspraak.nl .
De hinder die een kliniek heeft doordat zij afhankelijk is van informatie van de plastisch chirurg die niet
reageert komt voor haar risico. De aandoening was een weinig voorkomend syndroom dat zeldzaaam
in de genitale streek voorkomt. De plastisch chirurg had geen kennis of ervaring met betrekking tot de
behandeling van het syndroom en operaties in de genitale streek. De patiënt had medegedeeld dat de
plastisch chirurg van het AZM hem niet wilde opereren. De rechtbank komt tot het oordeel dat de
behandelaar een operatie heeft uitgevoerd die specialistische kennis en ervaring vereiste, welke hij
ontbeerde en tekort is geschoten in zijn verplichting om de patiënt voor te lichten omtrent de specifieke
risico’s van de operatie.
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

