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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

Rekenmodule afkoopsom SVW convenant aangepast , 03-02-2011 PIV .
De jaarlijkse aanpassingen voor de berekening van de afkoopsom zijn opgenomen in de vernieuwde
rekenmodule afkoopsom SVW (WAO) Convenant.

PIV Jaarconferentie 2011 'Nieuwe spelers in het letselschadeveld' op 25 maart , 25-03-2011 PIV
.
Op 25 maart 2011 vindt de 11e PIV Jaarconferentie plaats met als thema 'Nieuwe spelers in het
letselschadeveld'. Sprekers zijn: prof. Ton Hartlief; mr. Geertruid van Wassenaeer; drs. Vanessa van
der Does; Martijn van Driel; Joachim Lok, arts; A. Kamphuis, futuroloog; en Elsemiele Havenga,
mediatrainer. Dagvoorzitter is Tom van 't Hek. U bent van harte welkom!

Wie krijgt de PIV Giraffe? Nomineren kan nog tot 1 maart 2011 , 25-03-2011 PIV .
Op de PIV Jaarconferentie 2011 zal voor de 3e keer de PIV Giraffe worden uitgereikt aan een persoon
of organisatie uit de letselschadebrache die zijn nek heeft uitgestoken ter verbetering van de
letselschaderegeling. U kunt nog tot 1 maart 2011 kandidaten die de giraffe naar uw mening hebben
verdiend nomineren. Welke collega, schadebehandelaar, manager, belangenbehartiger,
wetenschapper of andere initiatiefnemer gaat het worden? U kunt uw nominaties sturen naar
pivgiraffe@verzekeraars.nl.

Nieuwe Productwijzers schadeverzekeringen van Verbond van Verzekeraars , 02-02-2011
Verbond van Verzekeraars drs. F. Soeteman .
De nieuwe en herziene productwijzers van het Verbond zijn goedgekeurd op de Algemene
Ledenvergadering op 15 december 2011 en daarmee bindend voor de leden van het Verbond van
Verzekeraars. Het is verplicht om de productwijzer op de website te publiceren. De uiterste
invoeringsdatum is 1 april 2011

Hof: werkgever aansprakelijk voor OPS; onvoldoende veiligheidsmaatregelen, waardoor
kansverhoging op schade , Hof Amsterdam 25-01-2011 BP2477 Rechtspraak.nl .
Werkgeversaansprakelijkheid art. 7:658 BW. CTE/OPS; blootstelling aan oplosmiddelhoudende lijm in
periode 1977-1987. Het hof oordeelt op basis van deskundigenbericht dat er causaal verband bestaat
tussen de werkzaamheden van benadeelde (lijmen van vloerbedekking) en een deel van zijn
gezondheidsklachten (CTE). Het hof oordeelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan haar zorgplicht
ter voorkoming van overschrijding van de geldende MAC-waarden. Dat het destijds niet gebruikelijk
was om daadwerkelijk toezicht te houden of andere beheersmaatregelen uit gezondheidkundig
oogpunt te nemen, leidt het hof niet tot een ander oordeel. (vervolg)

Rb: deelgeschil: causaal verband tussen whiplashklachten en ongeval aangenomen ; BGK:
uurtarief € 294 redelijk , Rechtbank Amsterdam 23-12-2010 BP1581 468712 Rechtspraak.nl .
Deelgeschil op verzoek van verzekeraar; whiplash, causaal verband. 1. De rechtbank oordeelt op
basis van het reeds uitgebrachte (voorlopig) psychiatrisch deskundigenbericht dat er causaal verband
is tussen klachten en ongeval. De rechtbank overweegt hierbij dat indien een deskundigenbericht op
een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, de conclusies van de deskundige deugdelijk zijn
onderbouwd en voortvloeien uit de door hem in het rapport vermelde gegevens, de bodemrechter het
oordeel van de deskundige niet snel naast zich neerleggen. (vervolg)

Rb: wegbeheerder aansprakelijk voor onveilige rotonde , Rechtbank Middelburg 03-03-2010
BO9374 66293 / HA ZA 09-47 Rechtspraak.nl .
Motorrijder komt ten val op rotonde. De rechtbank acht de wegbeheerder aansprakelijk ex art. 6:174
BW. Middeneiland en schanskorf moeten als deel van de weg worden beschouwd. Gelet op het
vastgestelde onveilige karakter van de rotonde, vanwege de slechte zicht- en herkenbaarheid, en de
omstandigheid dat benadeelde tegen de schanskorf is opgereden omdat hij die niet had opgemerkt,



wordt de onveiligheid van de rotonde vermoed de oorzaak van het ongeval te zijn. De gemeente wordt
toegelaten te bewijzen dat er een andere oorzaak is voor het ontstaan van het ongeval.

Rb: aansprakelijkheid voor handletsel; 45% eigen schuld benadeelde wegens niet meewerken
aan medische behandeling , Rechtbank Haarlem 02-02-2011 BP2943 152337 / HA ZA 08-15
Rechtspraak.nl .
Werkgeversaansprakelijkheid. Werkgever is aansprakelijk voor handletsel werknemer. Causaal
verband niet doorbroken doordat ziekenhuis mogelijk juiste diagnose heeft gemist. De rechtbank
oordeelt dat sprake is van eigen schuld van benadeelde, omdat hij heeft verzuimd zijn schade te
beperken door niet op vervolgafspraken in het ziekenhuis te verschijnen. Nu benadeelde zich na 25
dagen aan behandeling heeft onttrokken, stelt de rechtbank - gelet op de door de deskundige
aangegeven verwachtingen omtrent herstel - de mate waarin de aan benadeelde toe te rekenen
omstandigheden hebben bijgedragen aan de schade vast op 45%.

Nieuwe deelnemer PIV-Overeenkomst BGK: FNV Zelfstandigen Bouw , 01-02-2011 PIV M.
Volker.
Vanaf 2011 is FNV Zelfstandigen Bouw deelnemer aan de PIV-Overeenkomst BGK. Voor een
complete deelnemerslijst:

Hof: asbest: beroep op verjaring niet onaanvaardbaar , Hof 's-Gravenhage 25-01-2011 BP1109
200.033.493/01 Rechtspraak.nl .
Asbest, mesothelioom. Werknemer is in periode 1949/1967 bij werkgever blootgesteld aan asbest en
in 2007 overleden. Diagnose en aansprakelijkstelling in 2007. Toetsing aan gezichtspuntencatalogus
(HR 28-04-2000 (Van Hese/De Schelde) NJ 2000, 430. Alles bezien in onderlinge samenhang, komt
het hof tot het oordeel dat dit beroep niet slaagt. De situatie is naar het oordeel van het hof - juridisch
gezien - niet voldoende schrijnend om het beroep op verjaring als onaanvaardbaar aan te merken. Het
hof weegt eveneens mee dat werknemer op 87-jarige leeftijd is overleden.

GCS: samenloop: opengevallen containerklep: alleen dekking op AVB , 17-11-2010
Geschillencommissie Schadeverzekeringen nr 121.
Geschil AVB-verzekeraar en landmateriaalverzekeraar. Met heftruck worden containers op
vrachtwagen geladen. Zijklep van container valt door ontbreken borgpen open; langslopende
vrachtwagenchauffeur loopt letsel op. De Geschillencommisie concludeert dat het ontbreken van de
borgpen conditio sine qua non is voor het openvallen van de containerklep. Niet kan worden
vastgesteld of daarnaast de verzekerde heftruck betrokken is geweest bij de schadeveroorzaking en
dat de schade dus door meer dan een verzekering is gedekt in de zin van art. 7:691 lid 1 BW.
Bewijslast op AVB-verzekeraar als eisende partij. Bewijs na acht jaar niet meer te leveren; derhalve
geen verhaal landmateriaalverzekeraar.

Bekendheidsonderzoek De Letselschade Raad: medewerking gevraagd , 31-01-2011 De
Letselschade Raad .
De Letselschade Raad vraagt enkele minuten van uw tijd voor een kort onderzoek. Hoe goed kent u
de producten en diensten van De Letselschade Raad en hoe beoordeelt u deze? Het invullen van de
vragenlijst duurt maximaal vijf minuten. Onder de deelnemers aan het onderzoek verloten we zes
Bol.com bonnen ter waarde van 20 euro. Voor de vragenlijst:

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling , 27-01-2011 Verbond van
Verzekeraars mr. E.P.M. Pompen.
De door PIV en het Verbond gehouden diepteanalyse onder motorrijtuigenverzekeraars naar de
toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is gereed. Het onderzoek betrof
alle verkeersletselzaken uit het 2e kwartaal van 2008 en geeft met een aantal kanttekeningen aardig
inzicht in de redenen waarom de dossiers niet binnen de in de Gedragscode genoemde termijn van 2
jaar zijn afgehandeld. 10% van de onderzochte dossiers is door Eiffel steekproefsgewijs op juiste
antwoorden getoetst.

Minimum verzekerde bedragen WAM per 1-1-2012 geïndexeerd , 26-01-2011 Verbond van
Verzekeraars E.P.M. Pompen.
Het ministerie van Financiën heeft laten weten in opdracht van de Europese Commissie uitvoering te
geven aan de indexering van de minimum verzekerde bedragen zoals in de 5e WAM richtlijn (thans de



gecodificeerde WAM richtlijn) is vastgelegd. De minimum verzekerde bedragen van de WAM zullen
per 1 januari 2012 worden geïndexeerd volgens de Europese Consumenten Prijs Index (EICP). Deze
index is in de periode 2005-2010 met 11,8% toegenomen.

Verzekering tegen schade zinloos geweld , 31-01-2011 ANP .
Nederlanders kunnen zich sinds kort verzekeren tegen de financiële en psychische schade die zinloos
geweld met zich meebrengt. De verzekering dekt onder meer gederfd inkomen en verschillende
kosten van zorg en revalidatie, aldus verzekeraar Look Insurance maandag.

HR: huisarts niet aansprakelijk voor zwangerschap na aanbrengen voorbehoedmiddel
Implanon , Hoge Raad 24-12-2010 BO4579 09/02579 Rechtspraak.nl .
Vrouw raakt zwanger ondanks voorbehoedmiddel Implanon. Zij stelt dat de huisarts is tekortgeschoten
in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, omdat hij i. het anticonceptie-
staafje niet goed heeft ingebracht, ii. subs. het staafje onvoldoende heeft gecontroleerd, iii. niet heeft
voldaan aan informatieplicht . Het hof oordeelde dat de vrouw niet was geslaagd in het bewijs van
haar stellingen. De Hoge Raad verwerpt de tegen dit oordeel gerichte cassatiemiddelen.

Rb: gederfd levensonderhoud en shockschade na doodslag echtgenoot: bewijs opgedragen
aan eiseres , Rechtbank Rotterdam 01-12-2010 BP1237 337486 / HA ZA 09-23 .
Eiseres vordert na doodslag van (ex)echtgenoot a. vergoeding wegens gederfd levensonderhoud en
b. shockschade. Gedaagde stelt gemotiveerd dat eiseres van tafel en bed was gescheiden van
overledene en niet tot de kring van gerechtigden van art. 6:108 BW behoorde. De rechtbank draagt
eiseres op te bewijzen dat zij niet van tafel en bed gescheiden was of met hem in gezinsverband
samenwoonde en door hem onderhouden werd. Shockschade: confrontatie met ontzielde en
beschadigde lichaam en bebloede kleding voldoende voor shockschade, indien sprake was van
hechte relatie. Bewijs van samenwoning hier ook van belang.

PIV-Bulletin 2011, 1 , 26-01-2011 .

Leergang Zwaar letsel: Module Schade bij zelfstandigen , 27-01-2011 .
De module Schade bij zelfstandigen gaat bij voldoende inschrijvingen op 28 februari 2011 weer van
start. Tijdens de module leert u het complexe proces van letselschadebehandeling bij zelfstandigen.
De module kost € 2275.

Assuraad B.V. wordt: Assuraad Advocaten B.V. , 27-01-2011 .
Met ingang van januari 2011 bestaat er een nieuw advocatenkantoor: Assuraad Advocaten B.V. Het
kantoor is bemand met twee advocaten: mr. J.E. de Blauw en mr. H. van Katwijk.

LetselschadeNEWS, het nieuwe magazine voor slachtoffers en professionals! , 26-01-2011 PIV-
bulletin mr. J.J. Smits.
Het was de bedoeling het artikel over LetselschadeNEWS op te nemen in PIV-Bulletin 2011, 1. Dat is
door plaatsgebrek niet gelukt. Vandaar dat wij het op deze manier alvast openbaar maken. Wij zullen
het alsnog opnemen in PIV-Bulletin 2011, 2, dat eind februari/begin maart 2011 verschijnt. De
Redactieraad.

Rb: mislukte sterilisatie: geen schending informatieverplichting, geen tekortkoming , Rechtbank
Dordrecht 19-01-2011 BP1520 76854 / HA ZA 08-250 Rechtspraak.nl .
Mislukte sterilisatie. De rechtbank oordeelt op basis van het deskundigenbericht dat eiseres niet heeft
voldaan aan haar stelplicht ten aanzien van het causaal verband tussen de gestelde onzorgvuldige
informatieverstrekking/voorlichting en de na de sterilisatie opgetreden zwangerschap. De rechtbank
volgt de conclusie van de deskundige dat het onaannemelijk is dat de sterilisatie niet goed zou zijn
uitgevoerd. Vordering afgewezen.

Hof: letsel verpleegkundige door psychiatrische patiënt: werkgever aansprakelijk ex art. 7:611
BW indien afsluiten verzekering mogelijk was , Hof Leeuwarden 11-01-2011 BP1174
200.050.404/01 Rechtspraak.nl .
Psychiatrisch verpleegkundige loopt letsel op als patiënt onverhoeds met hem begint te 'stoeien'.
Geen aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658 BW. “Het hof acht de werkgever mogelijk wel



aansprakelijk ex art. 7:611 BW. Naar het oordeel van het hof kunnen de eisen van goed
werkgeverschap onder omstandigheden ook met zich brengen dat de werkgever gehouden is een
behoorlijke verzekering te sluiten voor haar werknemers, wanneer deze werknemers werk dienen te
verrichten waaraan weliswaar incidentele, maar wel serieuze specifieke veiligheidsrisico's verbonden
zijn, die niet (volledig) door het treffen van veiligheidsmaatregelen kunnen worden weggenomen.
(vervolg).

Kwaliteitscode Rechtsbijstand per 1 april 2011 , 15-12-2010 Verbond van Verzekeraars .
De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de
volgende Kwaliteitscode voor Rechtsbijstandverzekeraars en juridisch zelfstandige
schaderegelingskantoren vastgesteld. De code is bindend en geldt vanaf 1 april 2011.

Kritiek advocaten op code rechtsbijstandverzekeraars , 20-01-2011 AM-Signalen .
De zelfregulering waaraan rechtsbijstandverzekeraars zich per 1 april 2011 moeten houden, kan niet
op veel applaus rekenen vanuit de hoek van advocaten. In een nieuwsbrief van de Nederlandse Orde
van Advocaten wordt de tekst onduidelijk genoemd. Dat heeft vooral betrekking op het gevoelige
onderwerp van de vrije advocaatkeuze.

Hof: werkgever niet aansprakelijk voor letsel door uitschieten met koevoet , Hof Leeuwarden 14-
12-2010 BP1093 200.042.379/01 Rechtspraak.nl .
Werknemer schiet bij het verwijderen van een stalen kozijn uit met koevoet en loopt gebitsletsel op.
Het hof oordeelt dat werkgever haar zorgplicht ex art. 7:658 BW niet heeft geschonden door geen
gelaatsmasker ter beschikking te stellen. Op zichzelf is een koevoet geen intrinsiek gevaarlijk stuk
gereedschap. Werknemer werkte met de koevoet als goed opgeleide en ervaren werknemer. Anders
dan benadeelde suggereert, adviseert Arbouw ook aan slopers niet per definitie een gelaatsscherm in
plaats van een veiligheidsbril.

Hof: schade verlies van arbeidsvermogen afgewezen; kans op afmaken opleiding klein door
taalachterstand , Hof Amsterdam 12-10-2010 BP1198 106.006.148/01 Rechtspraak.nl .
Whiplash. Het hof oordeelt dat op benadeelde (afkomstig uit Egypte; bezig met cursus Nederlands) de
bewijslast ligt dat hij als gevolg van het ongeval geen studie elektrotechniek heeft kunnen volgen en
daardoor een baan in de ICT is misgelopen. Voor toepassing van de omkeringsregel bestaat geen
aanleiding. Aan bewijs mogen geen al te hoge eisen worden gesteld, maar dat betekent niet de
rechter het realiteitsgehalte van dat voornemen niet had mogen onderzoeken. Op basis van
(arbeids)deskundigenbericht is het hof van oordeel dat er slechts een kleine kans is dat benadeelde
zijn studie succesvol had kunnen doorlopen. In dat verband acht het hof de gesignaleerde
taalachterstand reeds doorslaggevend.

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


