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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
Kamervragen over verzekeringsplicht voor werkgevers voor ongevallen in het verkeer , 26-042011 Tweede Kamer .
Door VVD- kamerleden Van der Steur en Ziengs zijn naar aanleiding van de arresten van de Hoge
Raad over goed werkgeverschap en het sluiten van een behoorlijke verzekering voor ongevallen in
het verkeer kamer vragen gesteld.
Welkom op 7e PIV Letselplaza op 10 mei 2011 - actuele deelnemerslijst, 28-04-2011 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 informeel ontmoeten en desgewenst concrete zaken met elkaar
bespreken.
Hof: whiplash: gezien pre-existente klachten onduidelijk welke klachten ongevalsgevolg zijn:
aanvullend deskundigenbericht , Hof 's-Hertogenbosch 26-04-2011 BQ2765 HD 200.048.768
Rechtspraak.nl .
Whiplash; 43-jarige boekhoudkundig medewerker, had vóór het ongeval van 2001 pre-existente
hoofdpijn- en armklachten. De rechtbank had zwaarwegende bezwaren tegen het op gezamenlijk
verzoek uitgebrachte neurologisch expertiserapport en gelastte een nieuw deskundigenbericht. Het
hof oordeelt dat enerzijds op grond van het gezamenlijk expertiserapport het bestaan c.q. het
realiteitsgehalte van de klachten van benadeelde en het causaal verband tussen die klachten en het
ongeval vaststaan, maar dat anderzijds juist vanwege het bestaan van pre-existente klachten op
grond van het expertiserapport nog onvoldoende inzichtelijk is gemaakt dat alle klachten geheel aan
het ongeval zijn toe te schrijven. Volgt aanvullend deskundigenbericht met IWMD-vraagstelling.
Advies aan Kifid: 'Branche moet uit het bestuur' , 27-04-2011 AM-Signalen .
Bestuursleden van brancheorganisaties die zitting hebben in het bestuur van Kifid, hebben hun zetel
onlangs ter beschikking gesteld. Zij gaven daarmee gevolg aan het advies van mr. Bert van Delden,
de vroegere voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die de afgelopen maanden onderzoek deed
naar het functioneren van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
Afname schademeldingen op rechtsbijstandverzekeringen , 27-04-2011 Verbond van
Verzekeraars .
In het eerste kwartaal van het jaar 2011 is het aantal schademeldingen van
rechtsbijstandverzekeringen met ruim 2% gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar
eerder. Deze ontwikkeling is met name zichtbaar bij verkeerszaken.
Rb: psychiatrisch ziektebeeld vastgesteld door psychiater: shockschade ouders na moord op
dochter , Rechtbank Arnhem 13-04-2011 BQ1757 151409 .
Shockschade van ouders van vermoorde dochter. Prof. Koerselman oordeelt in deskundigenbericht
dat sprake is van erkende psychiatrische stoornissen. De rechtbank stelt vast dat eisers door de
confrontatie met de ernstige gevolgen van de door gedaagden gepleegde gruwelijke handelingen
blijvend psychisch letsel hebben opgelopen. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat de
mogelijkheid bestaat dat als gevolg van het onrechtmatig handelen materiële schade, in de vorm van
arbeidsvermogensschade zal worden geleden. Smartengeld voor ieder: € 12.000, -. Volgt verwijzing
naar schadestaatprocedure.
Hof: aansprakelijkheid Pals voor schade door verjaring letselschade: dekking op
beroepsaansprakelijkheidsverzekering? , Hof Leeuwarden 22-03-2011 BQ1733 107.001.158/01
Rechtspraak.nl .
Vrijwaringszaak. Bureau Pals doet beroep op beroepsaansprakelijkheidsverzekering wegens schade

die klant heeft geleden door verjaring van diens vordering. Bureau Pals heeft de verjaring en de
aansprakelijkheid erkend; op die grond is Pals in de hoofdzaak jegens klant tot betaling veroordeeld.
Het hof verwerpt (in conventie) het beroep van de verzekeraar op het vervalbeding en andere polis
uitsluiting, zodat vordering Pals voor toewijzing vatbaar is. In reconventie stelt verzekeraar dat Pals in
strid met polisvoorwaarden heeft gehandeld door vordering te erkennen en te laat en onvoldoende
gegevens te verstrekken. Pals wordt toegelaten bij akte stukken in het geding te brengen.
Rb: deskundigenrapporten verzekeringsarts en arbeidsdeskundige buiten beschouwing
wegens zwaarwegende bezwaren , Rechtbank Amsterdam 09-03-2011 BQ1743 221992 / HA ZA 0115 Rechtspraak.nl .
Beoordeling deskundigenrapporten van door rechtbank benoemde verzekeringsarts en
arbeidsdeskundige. Deze rapporten kunnen wegens zwaarwegende en steekhoudende bezwaren
daartegen niet ten grondslag worden gelegd aan verdere beoordeling. T.a.v. het rapport van de
verzekeringsarts oordeelt de rechtbank dat deze op verschillende punten de conclusies van de door
de rechter benoemde neuroloog niet heeft gevolgd. Voor zover hij daarmee al niet buiten het terrein
van zijn expertise is getreden, heeft hij volstrekt onvoldoende gemotiveerd waarom het oordeel van de
deskundige onjuist zou zijn.
Hof: BGK Drost in eenvoudige zaak niet redelijk: vele contacten met cliënt geen BGK;
wanverhouding schade en BGK , Hof Arnhem 12-04-2011 BQ1690 200.049.905 Rechtspraak.nl .
Medische aansprakelijkheid; geschil over BGK Drost. Totale schadebedrag: € 7150; gevorderde BGK:
€ 5677; door verzekeraar betaald: € 3750. Het hof stelt vast dat na aansprakelijkstelling redelijk snel
aansprakelijkheid is erkend en dat vrij vlot is overgegaan tot betaling van de concrete schadeposten.
Het betrof eenvoudig medisch letsel, waarbij de eindtoestand binnen een jaar na de medische fout
was bereikt. Dat benadeelde veel contact (telefonisch en bezoeken) heeft gehad met
belangenbehartiger, omdat zij behoefte had om over haar zaak te praten, kan niet als een post BGK
op de aansprakelijke partij afgewenteld worden. Het hof weegt eveneens mee dat de hoogte van de
gedeclareerde BGK bijna 80% beslaan van de totale schade vormen. BGK niet redelijk en derhalve
afgewezen.
Interview in Parool: "Hoe Patrick Kluivert mijn leven verwoestte” , 23-04-2011 Parool Frenk der
Nederlanden.
"9 september 1995 is een zwarte dag voor Henny van Schaijk. In Amsterdam-Noord werden zij en
haar man, schouwburgdirecteur Marten Putman, onder de ogen van haar ouders aangereden door
Ajaxspits Patrick Kluivert. Putman was op slag dood, Van Schaijk raakte ernstig gewond."
Rb: deelgeschil: verlies van arbeidsvermogen: staken van studie door ongeval onvoldoende
onderbouwd, BGK € 7029,- toegewezen , Rechtbank Rotterdam 20-04-2011 BQ1833 369825 / HA
RK 10-26 Rechtspraak.nl .
Vraag of sprake is van verlies van arbeidsvermogen leent zich voor deelgeschilprocedure.
Benadeelde heeft na ongeval (polsletsel, 16% f.i.) opleiding aan Hogeschool gestaakt. Zij stelt dat
haar kans is ontnomen opleiding af te maken. De rechtbank oordeelt dat benadeelde, gezien de
betwisting door de verzekeraar onvoldoende heeft onderbouwd. Uit het enkele feit dat benadeelde
(met bovengemiddelde cijfers) tot de opleiding is toegelaten, is niet af te leiden dat zij die opleiding
ook zou hebben afgerond. De door slagingspercentages van de Hogeschool te Rotterdam voor de
leeftijdsgroep van 45+ behelzen slechts cijfers van algemene aard. Geen cijferlijsten of
getuigenverklaringen overgelegd. Vordering afgewezen, BGK ad € 7029,- toegewezen.
Rb: deelgeschil: zwaarwegende bezwaren tegen gezamenlijk arbeidsdeskundigenrapport,
BGK: uurtarief € 291,- , Rechtbank Amsterdam 20-01-2011 BQ1537 475089 / HA RK 10-11
Rechtspraak.nl .
Vraag of schade van zelfstandige op basis van op gezamenlijk verzoek tot stand gekomen
arbeidsdeskundigenrapport afgewikkeld kan worden leent zich voor deelgeschil. Zwaarwegende en
steekhoudende argumenten? De rechtbank concludeert dat het rapport niet deugdelijk is onderbouwd,
aangezien het geheel is gebaseerd op een uitval van 20% terwijl daarvoor de (arbeidsdeskundige)
onderbouwing ontbreekt. Dit leidt ertoe dat partijen het verlies aan verdienvermogen opnieuw moeten
laten beoordelen. BGK: uurtarief € 291,- ex BTW redelijk, zaak leent zich bij uitstek voor
gespecialieerde advocaat; € 3927 toegewezen.

Jaarverslag De Letselschade Raad 2010 , 21-04-2011 De Letselschade Raad .
“Het is tijd voor een optimalisatie, die door de gehele letselschadepraktijk heen werkt: vraaggericht
werken door professionals, op aangeven van de benadeelden. Het slachtoffer centraal in de meest
pure vorm”. Dat schrijft Aleid Wolfsen, Voorzitter Platformoverleg Letselschade Raad, in zijn
voorwoord bij het zojuist verschenen jaarverslag 2010. In het jaarverslag verder aandacht voor de
ontwikkelingen rond de Richtlijnen, het Medisch Traject, de Letselschade Infowijzer, de GOMA,
“Kwaliteit en Handhaving” en nog meer.
Rb: deelgeschil: neurologisch expertiserapport bindend, want zorgvuldig tot stand gekomen;
BGK op basis van ASP-advies , Rechtbank Rotterdam 08-04-2011 BQ1679 1204156 Rechtspraak.nl
.
Deelgeschil over de vraag of een rapportage van een medisch deskundige (neuroloog) als bindend
uitgangspunt voor partijen dient te gelden voor de verdere schaderegeling. 1. Het verzoek wordt
toegewezen, nu de deskundigenrapportage op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en ook
overigens voldoet aan de daaraan te stellen eisen, terwijl onvoldoende gebleken is dat er
zwaarwegende en steekhoudende bezwaren zijn aangaande de inhoud daarvan. 2. Het tegenverzoek
tot benoeming van een orthopedisch chirurg als deskundige wordt afgewezen. 3. BGK. De
kantonrechter zoekt aansluiting bij het advies van de ASP: basistarief € 198,- x 1,5 (specialisatiefactor)
x 0,8 (gering belang).
Rb: letsel na bijvullen warmhouders met brandpasta door 14-jarige: geen aansprakelijkheid
volwassene en producent , Hof Leeuwarden 05-04-2011 BQ1826 200.045.711/01 Rechtspraak.nl .
Een 14-jarige jongen vult tijdens tuinfeest warmhouders met brandpasta; toedracht onduidelijk, maar
deze vatten vlam, waardoor benadeelden brandwonden oplopen. Zij stellen volwassene (geïntimeerde
2) aansprakelijk, omdat hij 14-jarige opdracht tot vullen had gegeven. Het hof oordeelt dat op die
leeftijd toezicht geboden is, gelet op het ontbrandingsgevaar en de gevolgen. Het hof acht echter niet
bewezen dat volwassene de opdracht heeft gegeven. 2. Geen andere bewijslastverdeling op grond
redelijkheid en billijkheid. 3. Geen aansprakelijkheid producent.
Hof: werkgeveraansprakelijk voor val van huishoudtrap; potentieel gevaar leidt tot verregaande
zorgplicht , Hof 's-Hertogenbosch 12-04-2011 BQ1285 HD 200.044.334 Rechtspraak.nl .
Werknemer, interieurverzorgster in restaurant, valt bij schoonmaken van ramen van huishoudtrap.
Werkgever heeft erkend dat sprake is van potentieel gevaarlijke situatie. Op de werkgever rustte een
(verregaande) zorgplicht. Geen huis, tuin en keukenongeval. Van de werkgever mochten maatregelen
worden verwacht om de verwezenlijking van het gevaar te voorkomen. Het hof oordeelt dat werkgever
niet is geslaagd in bewijs dat maatregelen zijn getroffen; de verklaringen van partijgetuigen
onvoldoende bewijs dat werknemer herhaaldelijk is gewaarschuwd niet de trap maar een stok met
spons te gebruiken.
Rb: deelgeschil: eenzijdige expertiseniet bindend; verzoek afgewezen vanwege investering in
tijd en geld , Rechtbank Rotterdam 13-04-2011 BQ1123 371940 / HA RK 11-26 Rechtspraak.nl .
Medische aansprakelijkheid oogziekenhuis? Partijen verschillen van mening over aansprakelijkheid en
causaliteit.. De rechtbank oordeelt dat ziekenhuis niet gebonden is aan de eenzijdige rapporten, nu zij
deze heeft betwist. De rechtbank stelt vast dat een beslissing op het onderhavige deelgeschil bij de
huidige stand van zaken instructie vereist, in de vorm van deskundigenonderzoek, en wellicht nadere
bewijsvoering. Naar het oordeel van de rechtbank weegt de investering in tijd, geld en moeite die met
de beslissing op dit deelgeschil gepaard zou gaan, niet op tegen het belang en de bijdrage die een
beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren. Gevorderde BGK ad €
3.136 redelijk, maar afgewezen, nu aansprakelijkheid niet vast staat.
Hof: geen beperkingen vastgesteld door neuroloog: inkomensschade door ongeval niet
aannemelijk, Hof Amsterdam 12-04-2011 106.004.233/01 Ongepubliceerd .
Whiplash. Neuroloog Wolters heeft vastgesteld, dat er geen beperkingen te stellen zijn voor wat
betreft de verrichtingen van het dagelijkse leven, de vrijetijdsbesteding, het verrichten van
huishoudelijke werkzaamheden en het verrichten van loonvormende arbeid. Het hof oordeelt dat dit
betekent dat uit het rapport niet kan worden afgeleid dat de mogelijkheid dat als gevolg van het
ongeval inkomens- en pensioenschade of schade wegens afgenomen zelfredzaamheid is of zal
worden geleden aannemelijk is. In het licht van het feit dat Wolters het niet nodig vindt dat vanuit een
andere expertise nog nader onderzoek wordt verricht is er geen grond om een nieuw
belastbaarheidprofiel te doen opstellen.

Rb: letsel bij achtervolging na afpakken mobiele telefoon: 75-25 , Rechtbank Middelburg 30-032011 BQ1425 73717 / HA ZA 10-268 Rechtspraak.nl .
Gedaagde pakt eisers mobiel telefoon af en loopt weg. Tijdens achtervolging van gedaagde komt
eiser in botsing gekomen met een glazen ruit in een deur en loopt letsel op. Causaal verband tussen
onrechtmatig handelen gedaagde en letsel aangenomen. De rechtbank oordeelt dat de schade voor
het grootste deel (voorzienbaar) het gevolg is geweest van het handelen van gedaagde (75%) ; 25%
eigen schuld eiser.
Opnieuw daling aantal verkeersdoden, 18-04-2011 CBS .
In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in
2009. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich voort. Het gaat hierbij vooral om minder
slachtoffers onder personen jonger dan 40 jaar en onder fietsers en automobilisten. Dit blijkt uit cijfers
van het CBS.
Verbond praat bij met Justitie, 15-04-2011 Verbond van Verzekeraars mr. R. Martius .
Het Verbond heeft op 14 april 2011 met het ministerie van Veiligheid en Justitie bijgepraat op een
aantal dossiers. Het ministerie heeft laten weten dat dit najaar een rondetafelbijeenkomst wordt
georganiseerd om met (o.a.) de advocatuur, rechtelijke macht, slachtofferorganisaties en verzekeraars
in brede zin te praten over de vergoeding van door derden geleden schade.
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

