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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

Publieksversie Kwaliteitscode Rechtsbijstand , 14-02-2011 Verbond van Verzekeraars .
Per 1 april 2011 wordt de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van kracht. In deze code zijn de
grondbeginselen vastgelegd waar de juridische dienstverlening in elk geval aan moet voldoen.
Daarnaast is aandacht voor de communicatie met de klant en voor de opleiding en vaardigheden van
de rechtshulpverlener. Om de tekst voor de klant toegankelijker te maken, is een ‘publieksversie’ van
de code gemaakt.

Rb: deelgeschil: verzoek om beslissing over schadebeperkingsplicht afgewezen, nu verlies van
arbeidsvermogen nog niet vast staat , Rechtbank Maastricht 16-02-2011 BP4792 156250 / HA ZA
10-14 Rechtspraak.nl .
Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat hij zich aan zijn schadebeperkingsplicht. De
rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank is van oordeel, dat vóórdat kan worden toegekomen aan
de beantwoording van de vraag of benadeelde heeft voldaan aan zijn schadebeperkingsplicht
logischerwijs eerst de vraag dient te worden beantwoord of er sprake is van schade wegens verlies
aan verdienvermogen, te weten in het onderhavige geval of er sprake is van zodanige beperkingen
dat benadeelde als gevolg van het ongeval arbeidsongeschiktheid is geworden.

FNV pleit voor verplichte verzekering beroepsrisico , 17-02-2011 ANP .
De FNV wil dat werkgevers wettelijk worden verplicht een verzekering te sluiten voor beroepsrisico's.
Aanleiding voor dit pleidooi is een uitkering van een schadevergoeding van 6,5 ton aan een
arbeidsongeschikte, die werd afgedwongen na een juridisch gevecht van acht jaar.

Presentatie Deelnemersvergadering 16-12-2010 / KKV en letselschade , 17-02-2011 .

100ste inschrijving GBL Register: Clare | Claims en Regres B.V. , 15-02-2011 De Letselschade
Raad .
Sinds 2007 is het aantal inschrijvingen in de Gedragscode Behandeling Letseslschade gegroeid van
51 naar ondertussen al 101.

Rb (in k.g.): enige beperkingen aannemelijk; voorschot € 60.000,- toegewezen ter voorkoming
liquidatie VOF , Rechtbank Rotterdam 15-12-2010 BP3919 367922 / KG ZA 10-11 Rechtspraak.nl .
Benadeelde (vennoot VOF klusbedrijf en webwinkel) vordert voorschot van € 100.000,-. Verzekeraar
stelt dat onvoldoende duidelijk is in hoeverre ongeval tot beperkingen leidt en dat VOF reeds
verliesgevend was. Neuropsychologische expertise is reeds ingang gezet. Voorshands acht de
voorzieningenrechter aannemelijk dat uit het hoofdletsel in ieder geval enige beperkingen zullen
voortvloeien. Daarnaast wordt overwogen als het gebrek aan middelen aanhoudt zal liquidatie op
korte termijn onvermijdelijk zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het thans van belang is de
schade zoveel mogelijk te beperken om kapitaalvernietiging te voorkomen. Voorschot van € 60.000,-
toegewezen.

Rb: deelgeschil: behandeling in deelgeschil afgewezen vanwege noodzaak getuigenverhoren;
BGK toegewezen (uurtarief € 220,-) , Rechtbank Arnhem 07-02-2011 208274/ HA RI (10-23
Rechtspraak.nl .
Botsing motorambulance met zwaailicht en bestelbus. 25% eigen schuld bestuurder motorambulance
wegens te hard rijden? De rechtbank oordeelt dat de door verzekeraar gestelde feiten, nu zij zijn
betwist, niet vaststaan. De rechtbank oordeelt dat voor een beslissing op het deelgeschil
getuigenverhoren zijn vereist. Daardoor weegt de investering in tijd, geld en moeite die met de
beslissing op dit deelgeschil gepaard zou gaan, niet op tegen het belang van de vordering en de



bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren. Vordering
afgewezen. BGK € 5.023,08 toewezen; uurtarief € 220,- ex BTW; geen specialisatiefactor.

Hof: smartengeld vrouw en kinderen wegens mishandeling binnen gezin , Hof Arnhem 18-01-
2011 BP3612 200.072.116 Rechtspraak.nl .
Jarenlange mishandelingen (slaan, trappen) en bedreigingen in (ex-) echtgenoot. Vrouw vordert
smartengeld voor haarzelf en haar kinderen; allen hebben ptss. Vergelijking met andere gevallen van
mishandeling. Smartengeld vrouw: € 3450,-; kinderen € 4000, resp. € 3500,-.

Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor dwarslaesie; beroep op zonder toestemming van
benadeelde opgesteld rapport toegestaan , Rechtbank Amsterdam 09-02-2011 BP4341 462126 /
HA ZA 10-19 Rechtspraak.nl .
Medische aansprakelijkheid; dwarslaesie na behandeling kanker. 1. Eiseres stelt dat een door het
ziekenhuis overgelegd rapport van een partijdeskundige tot stand is gekomen zonder haar
toestemming. De rechtbank oordeelt dat dit op zichzelf niet rechtvaardigt dat gedaagde zich hier niet
zou mogen beroepen. Belang ziekenhuis om zich te verweren weegt i.c. zwaarder dan privacybelang
benadeelde, ook indien is gehandeld in strijd met tuchtregels en wet bescherming persoonsgegevens.
2. Ziekenhuis niet aansprakelijk voor dwarslaesie. (vervolg)

Hof: niet voldaan aan schadebeperkingsplicht door late aanvraag
arbeidsongeschiktheidspensioen; carrière als notaris niet aannemelijk , Hof Arnhem 08-02-2011
BP3821 200.035.244 Rechtspraak.nl .
Benadeelde, kandidaat-notaris, raakt na ongeval in 1992, waarvoor werkgever aansprakelijk is,
volledig arbeidsongeschikt. Pas in 2001dient benadeelde verzoek om
arbeidsongeschiktheidspensioen in bij pensioenfonds in. 1. Schadebeperkingsplicht. Naar het oordeel
van het hof kon in redelijkheid van benadeelde worden verlangd dat zij de door het ongeval ontstane
(inkomens)schade zou (proberen te) beperken door de mogelijkheid van een
arbeidsongeschiktheidspensioen met voortvarendheid te onderzoeken. Niet aannemelijk dat zij door
de klachten (o.a. concentratie- en geheugenproblemen) hiertoe niet in staat was. 2. Het hof acht het
niet aannemelijk dat benadeelde zonder ongeval notaris zou zijn geworden. Benadeelde heeft
tegenover uitvoerige betwisting door werkgever (getuigenverklaringen) hier onvoldoende tegenover
gesteld.

Initiatief Verbond: Nationaal Platform Preventie , 14-02-2011 Verbond van Verzekeraars .
De Verbondsdirectie (Weurding en De Boer) heeft op 14 februari 2011 kennisgemaakt met Guusje ter
Horst. Ter Horst is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Platform Preventie, dat op initiatief van het
Verbond met stakeholders de discussie aangaat over de maatschappelijke rol van
aansprakelijkheidsverzekeraars.

Tv-programma Kassa: 'Het KiFiD is niet laagdrempelig' , 12-02-2011 .
In het tv-programma Kassa (VARA) op zaterdag 12 februari 2011 lag het KiFiD onder vuur. Rogier de
Haan van Stichting De Ombudsman pleitte voor het instellen van een Ombudsman die opkomt voor de
belangen van de consument. Wouter Koolmees, Tweede Kamerlid voor D66, gaat zich inzetten voor
een onafhankelijker KiFiD. Uitzending gemist?

Rb (in k.g.): rechtbank verbiedt benadeelde tenuitvoerlegging van vonnis in deelgeschil ,
Rechtbank Zutphen 03-02-2011 119265 / KG ZA 11-16 Ongepubliceerd .
Executiegeschil naar aanleiding van veroordeling in deelgeschil. Verzekeraar was in deelgeschil in het
gelijk werd gesteld, maar wel veroordeeld tot betaling BGK ad € 2209,72. Benadeelde heeft deze
beschikking laten betekenen door deurwaarder. Verzekeraar vordert in kort geding een verbod tot
tenuitvoerlegging van de executie, omdat verzekeraar in minnelijke fase al € 3500 meer heeft betaald
dan waartoe zij in het deelgeschil was veroordeeld. De rechtbank wijst de vordering toe.

Rb: deelgeschil: schadehoogte in volle omvang voorgelegd: verzoek om deelgeschil en BGK
afgewezen , Rechtbank Arnhem 11-01-2011 207447 / HA RK 10-22 Ongepubliceerd .
In eerdere procedure achtte de rechtbank de huisartsenpost aansprakelijk voor de schade op te
maken bij staat. Partijen zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de schadehoogte.
De rechtbank oordeelt dat het verzoek van benadeelde in wezen beslechting van het gehele
resterende geschil inhoudt. De beslissing van het geschil maakt verder onderhandelen overbodig. Met



verwijzing naar de parlementaire geschiedenis ( "De rechterlijke uitspraak moet partijen in staat stellen
om de buitengerechtelijke onderhandelingen weer op te pakkenen.”) oordeelt de rechtbank dat geen
sprake is van een deelgeschil in de zin van art. 1019w Rv. Het verzoek en de BGK worden
afgewezen.

Rb: inlener en uitlener hoofdelijk aansprakelijk ex art. 7:611 BW voor niet afsluiten verzekering
, Rechtbank Arnhem 12-11-2010 BP2572 629803 CV Expl. 09-5 Rechtspraak.nl .
Benadeelde veroorzaakt tijdens werkzaamheden een ongeval met leaseauto en loopt letsel op. De
kantonrechter acht zowel de inlenende als de uitlenende werkgever aansprakelijk ex art. 7:611 BW. 1.
Het uitzendbureau heeft in strijd gehandeld met haar zorgplicht door geen verzekering af te sluiten
voor de gevolgen van het verkeersongeval. 2. De inlener is aansprakelijk omdat zij zich ervan had
moeten vergewissen dat de ingeleende krachten wier taak het was in lease-auto’s te rijden afdoende
verzekerd waren, ofwel door het afsluiten van een passende verzekering voor haar ingeleende
krachten ofwel door afspraken te maken met het uitzendbureau over een dergelijke verzekering.

Rb: wegbeheerder aansprakelijk voor ongeval in scherpe bocht na tunnelbak , Rechtbank
Almelo 25-01-2011 BP3092 345851 CV EXPL 4587- Rechtspraak.nl .
Benadeelde vliegt met zijn auto uit de bocht en stelt de wegbeheerder aansprakelijk. De kantonrechter
oordeelt dat de situatie ter plekke niet aan de veiligheidseisen die men daaraan stellen. De Gemeente
had als wegbeheerder moeten voorzien dat een automobilist komende uit een dieper gelegen
tunnelbak niet bedacht had hoeven zijn op een plotselinge scherpe bocht naar rechts. De Gemeente
voldoende waarschuwingen moeten geven over de gevaarzettende situatie.

Activiteitenagenda op het PIV-Kennisnet , 09-02-2011 PIV .
‘Whiplash; juristen aan het woord’; PIV Jaarconferentie 2011 'Nieuwe spelers in het letselschadeveld';
Belevingsdag 'Kruip in de huid van het slachtoffer'; en vele andere symposia zijn terug te vinden op de
activiteitenagenda op het PIV-Kennisnet via PIV-Info --> Activiteitenagenda

Letselschadebureau Korevaar van Dijk verder zonder Korevaar , 08-02-2011 AM-Signalen .
Ard Korevaar (49) verlaat per 1 maart na tien jaar Korevaar van Dijk Letselschade om zijn carrière een
andere wending te geven. Hij wil binnen de branche een nieuw bedrijf starten, "wellicht als
belangenbehartiger". "Korevaar van Dijk heeft inmiddels een bepaalde omvang gekregen en daar
moet je je happy in voelen. Ard heeft aangegeven liever in een kleine organisatie te werken en ook
graag weer te gaan pionieren", aldus Mark van Dijk.

Rb: deelgeschil: geen deelgeschil, maar geschil dat zich leent voor bodemprocedure: verzoek
afgewezen , Rechtbank Maastricht 12-01-2011 398420 Ongepubliceerd .
Benadeelde is na ongeval in 1998 volledig afgekeurd. Schade tot 2008 is reeds afgewikkeld.
Deelgeschil betreft toekomstig verlies van arbeidsvermogen; benadeelde verzoekt verzekeraar te
veroordelen tot betaling van € 287.350 tegen finale kwijting. De kantonrechter oordeelt dat geen
sprake is van een deelgeschil in de zin van art. 1019w Rv. De kantonrechter stelt vast dat het
verzochte zich niet beperkt tot beslissing van een deelvraag, maar geformuleerd is als het petitum in
een bodemprocedure. De omstandigheid dat verzoeker de beslissing omtrent de kosten buiten rechte
buiten het verzoek heeft gehouden maakt dit niet substantieel anders. Verzoek afgewezen. BGK
afgewezen; kosten zijn niet in redelijkheid gemaakt, aangezien bodemprocedure voor de hand had
gelegen.

HR: aansprakelijkheid producent ex art. 6:162 BW: niet vereist dat gehele soort ondeugdelijk is
, Hoge Raad 04-02-2011 BO5803 09/04825 Rechtspraak.nl .
Vastgelopen scheepsdieselmotor. Verzekeraar die schade door vastlopen van motor heeft vergoed
neemt regres op producent. De Hoge Raad oordeelt dat voor aansprakelijkheid van de producent
o.g.v. art. 6:162 BW voor door hem in het verkeer gebracht product niet is vereist dat dit product in het
algemeen of dat de gehele soort waarvan dit product onderdeel uitmaakt bij normaal gebruik voor het
doel waarvoor het is bestemd schade veroorzaakt. (vervolg)

Rb: overlijdensschade zelfstandige: gederfd levensonderhoud, uitkeringen
ongevallenverzekering, rekenrente , Rechtbank 's-Hertogenbosch 12-01-2011 BP3110 175490 HA
ZA 09-872 Rechtspraak.nl .
Overlijdensschade. Zelfstandig ondernemer die samen met broer autobedrijf had. 1. Gederfd



levensonderhoud. Voor hypothetisch inkomen aanknoping bij inkomen broer tot 65 jaar. 2. Gederfd
levensonderhoud in natura: aansluiting bij Letselschaderichtlijn zelfwerkzaamheid tot 70 jaar;
meerdere afgewezen. 3. Vaste lasten: 46,4% conform NRL. 4. Uitkeringen ongevallenverzekering en
inkomsten uit vermogen verminderen behoefte. 5. Kapitalisatie: eerste 5 jaar: 0%, daarna 3%. 5. BGK:
gevorderd: € 15.300; € 1000 toegewezen.

Rb: vader niet aansprakelijk voor letsel tandarts door afweergebaar 4-jarig zoontje , Hof 's-
Hertogenbosch 26-01-2011 BP3098 210692 HA ZA 10-994 Rechtspraak.nl .
Vierjarige jongen van vier jaar oud komt bij de tandarts. Een week daarvoor is bij hem zonder
verdoving een kies getrokken. De jongen is bang en wil niet meewerken aan behandeling. De tandarts
pakt de beide handen van de jongen vast om ze weg te halen van zijn mond. De jongen trekt
vervolgens een van zijn handen los. Daarbij verdraait de tandarts zijn duim. De rechtbank concludeert
dat de gedraging van de jongen, als hij veertien jaar of ouder zou zijn geweest, niet als onrechtmatig
is te beschouwen. De vader is daarom niet aansprakelijk voor de gedraging van de jongen.

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade , 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.

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


