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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
7e PIV Letselplaza – 10 mei 2011 (deelnemerslijst) , 14-04-2011 PIV .
Schadebehandelaars, schaderegelaars en belangenbehartigers zijn van harte welkom op de “PIV
Letselplaza” op 10 mei 2011 in Houten. Aanmelden via piv-letselplaza@verzekeraars.nl. Een
overzicht van de aanmeldingen tot nu toe vindt u hier. Op de Letselplaza kunnen verzekeraars en
belangenbehartigers elkaar op informele wijze ontmoeten en – indien zij dit willen – concrete zaken
met elkaar bespreken.
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie röntgenfoto; geen verband delay
en pijn , Rechtbank Maastricht 23-03-2011 BQ0800 154098 / HA ZA 10-99 Rechtspraak.nl .
Benadeelde stelt diagnostisch centrum aansprakelijk voor onjuist interpreteren van een röntgenfoto.
Het centrum stelt dat het delay van 22 dagen heeft niet tot een andere behandeling van de fractuur
geleid en dat de gestelde huidige pijn niet aan haar kan worden toegerekend. De rechtbank oordeelt
dat benadeelde heeft nagelaten om in het kader van de op haar rustende stelplicht dit betoog te
ontkrachten en haar eigen stellingen te gemotiveerd te onderbouwen. Vordering afgewezen.
Rb: psychiatrisch deskundigenbericht na seksueel misbruik , Rechtbank Middelburg 14-04-2010
BQ0824 57579 / HA ZA 07-222 Rechtspraak.nl .
Gedaagde is strafrechtelijk veroordeeld voor seksueel misbruik Eiseressen vorderen vergoeding van
materiële en immateriële schade. De rechtbank verklaart voor recht dat gedaagde onrechtmatige
jegens eiseressen heeft gehandeld. De rechtbank benoemt psychiater tot deskundige. Voorschot ten
aanzien van deskundigenbericht dient door gedaagde te worden voldaan.
Hof: regres WAM-verzekeraar op verzekeringnemer na ongeval veroorzaakt door dronken
bestuurder slaagt; omkeringsregel van toepassing , Hof Leeuwarden 22-03-2011 BQ0556
200.050.373/01 Rechtspraak.nl .
Regresvordering WAM-verzekeraar op eigenaresse bromfiets (verzekeringnemer) voor letselschadeuitkering na ongeval dat werd veroorzaakt door bestuurder (zoon) die onder invloed van alcohol
verkeerde. Verweer van eigenaresse dat verzekeraar ten onrechte schade aan slachtoffer heeft
vergoed, aangeien deze geen voorrang verleende wordt verworpen. Het hof oordeelt dat de rechtbank
terecht de omkeringsregel heeft toegepast, nu vast staat dat de zoon onder invloed van alcohol
verkeerde ten tijde van het ongeval. Eigenaresse heeft niet aannemelijk gemaakt dat het ongeval ook
zonder het gevaarzettende gedrag van de zoon zou zijn ontstaan.
PIV in AssurantieMagazine "PIV: 'Verzekeraar stapt niet naar deelgeschillenrechter'" , 08-042011 Assurantie Magazine .
' De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) roept verzekeraars op om bij
letselschadezaken vaker de deelgeschillenrechter in te schakelen.'
HR: hof hoefde niet ambtshalve art. 7:658 BW toe te passen bij vordering uitzendkracht jegens
inlener (art 81 RO) , Hoge Raad 08-04-2011 BP3051 09/04094 Rechtspraak.nl .
Uitzendkracht loopt letsel op door fout van ondergeschikte van inlenend bedrijf. Door het hof is
aansprakelijkheid ex art. 6:170 BW afgewezen. Uitzendkracht klaagt in cassatie dat het hof de door
hem jegens de inlener ingestelde vorderingen alleen op grond van art. 6:170 BW heeft beoordeeld en
niet, onder toepassing van art. 25 Rv (aanvulling rechtsgrond), mede op grond van art. 7:658 BW. Hij
stelt dat hetgeen hij met betrekking tot het ongeval heeft gesteld immers de ruimte biedt om de
vorderingen op grond van art. 7:658 BW te beoordelen. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep
zonder nadere motivering (art 81 RO).

HR: hof hoefde niet ambtshalve art. 7:611 BW toe te passen na afwijzing vordering ex art. 7:658
BW (art. 81 RO). , Hoge Raad 08-04-2011 BP2466 09/05073 Rechtspraak.nl .
Werknemer is uitgegleden over olie. Door het hof is aansprakelijkheid ex art. 6:758 BW afgewezen.
Het tegen dit oordeel ingestelde cassatieberoep wordt afgewezen. Klacht dat het hof de door
werknemer ingestelde vordering alleen op grond van art. 6:758 BW heeft beoordeeld en niet, onder
toepassing van art. 25 Rv (aanvulling rechtsgrond), mede op grond van art. 7:611 BW wordt eveneens
afgewezen zonder nadere motivering (art. 81 RO).
Rb: zwembad niet aansprakelijk voor verdrinking zwembadgast , 11-04-2011 BQ0077 286613 /
HA ZA 10-10 Rechtspraak.nl .
27-jarige man verdrinkt in zwembad. De rechtbank overweegt dat sprake is van een
inspanningsverplichting van de badmeesters voldoende toezicht te houden. Dit betekent dat uit het feit
dat de man verdronken is, niet reeds volgt dat de badmeesters onvoldoende toezicht hebben
gehouden. De badmeesters hebben voldaan aan de in het Toezichtplan opgenomen voorschriften. De
rechtbank concludeert dat geen sprake is van onvoldoende toezicht. Vordering afgewezen.
Ministerraad aanvaardt wetvoorstel: aantal rechtbanken van 19 naar 10 , 08-04-2011 Ministerie
van Justitie .
De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met het
wetsvoorstel dat de herziening van de gerechtelijke kaart van Nederland regelt. De herziening
betekent dat het aantal arrondissementen wordt teruggebracht van 19 naar 10 en het aantal ressorten
van 5 naar 4.
Rb: OPS: verband neuropsychologische verschijnselen en blootstelling aan oplosmiddelen in
drukkerij niet vastgesteld , Rechtbank Amsterdam 29-04-2011 CV 05-15600 Ongepubliceerd .
CTE/OPS. Werknemer van drukkerij stelt werkgever aansprakelijk voor blootstelling aan
oplosmiddelen in de periode 1980-2000gevaarlijke stoffen. De kantonrechter oordeelt op basis van
deskundigenbericht dat niet kan worden geconcludeerd, dat de samenhang tussen
neuropsychologische verschijnselen en blootstelling (‘MAC-waarden’) van dien aard is dat de
diagnose waarschijnlijk lijdende aan CTE/OPS bij exclusie en een inclusie kan worden gesteld, zoals
vereist volgens het Protocol. Het onderzoek van het Solvent Team heeft ook niet tot die conclusie
heeft geleid. De vraag of werkgever aan haar zorgverplichting heeft voldaan, blijft daarmede buiten
beschouwing blijven. Vordering afgewezen.
Rb: werkgeversaansprakelijkheid: school niet aansprakelijk na duw leerling tegen leerkracht
op schoolplein , Rechtbank Den Haag 10-03-2011 982348/10-22234 Ongepubliceerd .
Leerling op school voor moeilijk lerende kinderen botst op schoolplein onverhoeds tegen de rug van
leerkracht, waardoor leerkracht uit evenwicht wordt gebracht. Leerkracht stelt school aansprakelijk ex
art 7:658 subs art 7:611 BW voor schade. De kantonrechter oordeelt dat werkgever zorgplicht niet
heeft geschonden; verweer dat afspraken niet op schrift werden gesteld en dat protocollen ontbraken
wordt verworpen. De kantonrechter komt tot de slotsom dat het incident weliswaar voor benadeelde
onaangenaam geweest moet zijn, maar dat dit niet leidt tot aansprakelijkheid van de school.
Hof: werkgever aansprakelijk voor letsel door dichtvallend luik; maatregelen eenvoudig te
nemen , Hof Leeuwarden 29-03-2011 BQ0703 200.053.153/01 Rechtspraak.nl .
Werknemer coffeeshop krijgt kelderluik op hoofd en schouders en stelt werkgever (eenmanszaak)
aansprakelijk. Toedracht voldoende aangetoond. Instructies en waarschuwing op binnenkant luik
onvoldoende. Gelet op de niet geringe kans dat een ongeval met ernstige gevolgen zou gebeuren,
had van werkgever mogen worden verwacht dat zij had onderzocht of een afdoende
veiligheidmaatregel, zoals het plaatsen van een gasveer, mogelijk was, en had van haar verwacht
mogen worden, gelet op de eenvoud van deze ingreep en de geringe kosten die hiermee gemoeid
zijn, dat zij daartoe was overgegaan. Door dit na te laten, heeft werkgever haar zorgplicht
geschonden.
Uitspraak Bundesgerichtshof over W.A.-verzekering van aanhangwagens en opleggers in
Duitsland , 06-04-2011 Verbond van Verzekeraars .
Het Duitse hooggerechtshof (Bundesgerichtshof, BGH) heeft op 27 oktober 2010 een voor de
schaderegelingspraktijk belangwekkende uitspraak gedaan. Deze uitspraak heeft betrekking op een
WA-schade in Duitsland veroorzaakt door een combinatie van het trekkend motorrijtuig en

aanhanger/oplegger, die beide bij twee verschillende verzekeraars tegen wettelijke aansprakelijkheid
verzekerd zijn.
Rb: deelgeschil over smartengeld en BGK na medische fout , Rechtbank Utrecht 23-03-2011
BQ0094 298782 / HA RK 10-53 Rechtspraak.nl .
Deelgeschil over schadeomvang na onnodige operatie door gynaecoloog; de aansprakelijkheid door
het ziekenhuis reeds is erkend. 1. Smartengeld. Zeer ontsierend litteken op buik van (toen) 24-jarige
vrouw: € 17.500,- (gevorderd € 25.000, aangeboden € 5000,-). 2. BGK: de rechtbank acht gevorderde
BGK a € 15.067 redelijk. BGK komen alleen voor matiging in aanmerking indien benadeelde
onredelijke keuzes zou hebben gemaakt of er een afspraak is gemaakt tussen partijen over het (te
vergoeden) tarief. Benadeelde valt niet te verwijten dat zij tot twee maal toe een andere advocaat
moeten inschakelen omdat de eerdere advocaten niet die bijstand verleenden die zij mocht
verwachtten. 3. BGK deelgeschil: € 3828,-; uurtarief € 200,- (niet betwist).
Hof: productaansprakelijkheid: importeur aansprakelijk voor ontploffen vuurwerk in oog:
smartengeld en eenogigenpolis , Hof Leeuwarden 08-04-2011 BQ0194 200.022.368/01
Rechtspraak.nl .
Productaansprakelijkheid. 1. Het hof acht importeur van vuurwerk aansprakelijk voor schade door op
te geringe hoogte ontploffen van siervuurwerk. Het hof acht op basis van getuigenverhoren bewezen
dat benadeelde (zeer) kort nadat getuige 1 een vuurwerk (Sky Dancer) had aangestoken hij door dit
vuurwerk in het oog is getroffen. Het vuurwerk is gebruikt overeenkomstig het redelijkerwijs te
verwachten gebruik van dit product. 2. Kosten eenogigenpolis ad € 16.923. 3. Smartengeld voor
verlies van oog: € 25.000,- (rechtbank: € 30.000; aangeboden € 15.000,-).
Rb: mishandeling: psychisch onbehagen onvoldoende toewijzing immateriële
schadevergoeding , Rechtbank Middelburg 06-04-2011 BP9886 71592 / HA ZA 10-50
Rechtspraak.nl .
Vrouw stelt dat zij gedurende de affectieve relatie met gedaagde stelselmatig is vernederd,
mishandeld en gedwongen tot prostitutie. Zij vordert schadevergoeding wegens verlies van
arbeidsvermogen en smartengeld. Vordering afgewezen omdat deze onvoldoende is onderbouwd.
Voor toewijzing immateriële schadevergoeding is vereist dat sprake is van een psychische storing zo
ernstig, dat zij een aantasting in de persoon opleveren. Niet is voldoende dat sprake is van meer of
minder sterk psychisch onbehagen of een zich gekwetst voelen.
Nieuw letselschadebureau in Deventer: Boomkamp & Zwarts , 06-04-2011 AM-Signalen .
Floor Boomkamp en Fred Zwarts zijn in Deventer van start gegaan met een eigen letselschadebureau.
Beiden zijn de afgelopen jaren werkzaam geweest voor het in dezelfde regio gevestigde bureau Drost.
Onderzoek door Universiteit Utrecht: onbegrip voor whiplash in kaart gebracht , 31-03-2011
Whiplash Stichting Nederland .
Eind 2010 heeft de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar het ervaren onbegrip bij
whiplashpatiënten. 250 mensen met whiplash hebben aan dit onderzoek meegedaan. De bevindingen
zijn onder meer: 1. Mensen met whiplash ervaren het meest onbegrip bij maatschappelijke instanties
(75%). 2. 3 op de 5 mensen met een baan ervaart onbegrip op het werk. 3. Iets minder vaak ervaren
ze ook onbegrip van de medische wereld en familie. 4. Onbegrip bij de partner komt veel minder voor
(20%): vaak is de partner juist een grote steun.
Rb: deelgeschil over aansprakelijkheid afgewezen: te onzeker en te tijdrovend , Rechtbank Den
Haag 30-03-2011 BQ0359 384947 / HA RK 11-23 Rechtspraak.nl .
Aansprakelijkheidsvraag (ex art 6:174 BW) kan in een deelgeschilprocedure aan de orde komen. Door
het gebrek aan eerdere buitengerechtelijke onderhandelingen ontbreken concrete aanwijzingen dat
partijen tot een vaststellingsovereenkomst zouden kunnen komen. Verzoeker dient gebrekkigheid van
het pand te bewijzen en daartoe concrete feiten te stellen. Bijdrage van de verzochte beslissing aan
de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst is zodanig onzeker dat dit niet opweegt tegen
de kosten en het tijdsverloop van de procedure. Verzoek afgewezen. Kosten deelgeschil ad € 3.847
(uurtarief € 250,-) toegewezen.
Rb: deelgeschil: kwijting in vaststellingsovereenkomst met SVI-verzekeraar geldt ook jegens
WAM-verzekeraar , Rechtbank Rotterdam 06-04-2011 BQ0244 371787 / HA RK 11-24

Rechtspraak.nl .
Deelgeschilprocedure op verzoek verzekeraar; verzoek voor recht te verklaren dat de in geding zijnde
vaststellingsovereenkomst met SVI-verzekeraar mede kwijting van WAM-verzekeraar inhoudt.
Verzoek leent zich voor behandeling in een deelgeschilprocedure. In geschil is de uitleg van het
begrip "de eventuele aansprakelijke partij" in artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank
verklaart voor recht dat de WAM-verzekeraar aangemerkt dient te worden als aansprakelijke partij in
de zin van art. 4 van de vaststellingsovereenkomst. Kosten deelgeschilprocedure: € 3.616.
HR: niet bezitter paard (art 6:179 BW), maar manege als bedrijfsmatig gebruiker (art 6:181 BW)
aansprakelijk voor door paard toegebracht letsel , Hoge Raad 01-04-2011 BP1475 09/03245
Rechtspraak.nl .
Meisje loopt letsel op door trap van paard, dat in bak van manage loopt. Paard is door bezitter van
paard tegen betaling ter belering bij manege ondergebracht. Eigenaar-bezitter (art 6:179 BW) of
manege als bedrijfsmatig gebruiker (art 6:181 BW) aansprakelijk? De Hoge Raad oordeelt dat de
aansprakelijkheid rust op degene die het bedrijf runt in de uitoefening waarvan het dier wordt gebruikt,
dus op de manege. In dit verband is niet van belang of degene die het bedrijf uitoefent bezitter dan
wel houder is van het dier, en ook niet of het doel waarvoor het dier wordt gehouden inmiddels bijna is
bereikt. Evenmin mag in dit verband de eis worden gesteld dat degene die het bedrijf uitoefent, het
dier duurzaam en ten eigen nutte gebruikt.
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

