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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 contante waarde zonder sterfte gewijzigd., 27-05-2011 .
De rekenmodule contante waarde zonder sterfte werkte bij enkele deelnemers niet. De fout is
verwijderd.

'Stappenplan medisch traject' opgesteld door PIV - Projectgroep Gedragscode verwerking
persoonsgegevens , 25-05-2011 PIV .
De Multi-disciplinaire Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens heeft een
‘Stappenplan medisch traject’ opgesteld. Het stappenplan is geschreven voor de afwikkeling van alle
vormen van letselschaden m.u.v. medische aansprakelijkheidszaken. Gekozen is om het gehele
medisch traject in beeld te brengen aan de hand van de te nemen stappen door vooral de
schadebehandelaar en de medisch adviseur (van de verzekeraar). Directe aanleiding voor het
instellen van deze projectgroep was de inwerkingtreding per 1 april 2010 van de hernieuwde
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVP).

Yme Drost: ‘Tuchtzaak tegen Jansen Steur kan wél’, 25-05-2011 Medisch Contact .
Letselschade-expert Yme Drost uit Hengelo gaat zelf een tuchtzaak aanspannen tegen de omstreden
ex-neuroloog Ernst Jansen Steur. Hij doet dat omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat
nalaat.

Rb: deelgeschil: deskundigenbericht noodzakelijk, geschil leent zich niet voor
deelgeschilprocedure; BGK: € 0, Rechtbank Maastricht 24-05-2011 159272/HARK 11-27
Ongepubliceerd .
Medische aansprakelijkheid. De Rechtbank oordeelt: - dat patiënt niet ontvankelijk is omdat de
deelgeschilprocedure zich niet leent voor een uitgebreid deskundigenbericht (kostbare en tijdrovende
bewijsvoering); - dat het verzoek dat de verzekeraar de kosten van een deskundigenbericht moet
betalen, naar haar inhoud geen deelgeschil is in de zin van de wet; - dat de kosten van de
schadelijdende partij slechts dienen te worden begroot, hetgeen niet inhoudt een kostenveroordeling,
en dat in dit geval de kosten van patiënt op nihil worden begroot aangezien zij niet-ontvankelijk is
verklaard.

Rb: niet door slachtoffer zelf ervaren, maar door deskundigen vastgestelde klachten zijn
bepalend , Rechtbank Arnhem 11-05-2011 BQ5291 122894 .
Bij de bepaling van de omvang van verlies van arbeidsvermogen zijn niet de door het slachtoffer zelf
ervaren klachten en beperkingen doorslaggevend, maar de klachten en beperkingen zoals die door de
rechter op basis van de ingewonnen deskundigenberichten - die zijn opgesteld op basis van de
onderzoeksresultaten van de deskundigen - zijn vastgesteld. Ingeval op grond daarvan komt vast te
staan dat het slachtoffer geen schade wegens verlies van arbeidsvermogen lijdt, doordat zij door het
ongeval niet beperkt was in het verrichten van de relevante arbeid, kunnen de door het slachtoffer
gemiste inkomsten doordat het slachtoffer zich niettemin arbeidsongeschikt achtte niet zonder meer
als ongevalsgevolg aan de aansprakelijke worden toegerekend (6:98 BW) omdat die geen initiatieven
tot (re-)integratie van het slachtoffer op de arbeidsmarkt heeft genomen.

Competentiegrens kantonrechter per 1 juli 2011 naar € 25.000,- , 18-05-2011 Verbond van
Verzekeraars .
De Eerste Kamer heeft op 17 mei 2011 ingestemd met het voorstel de competentiegrens van de
kantonrechter te verhogen van 5.000 naar 25.000 euro. De wijziging gaat in per 1 juli 2011.

Hof: vader aansprakelijk voor schade door seksueel misbruik, ondanks vrijspraak strafrechter,
Hof 's-Hertogenbosch 17-05-2011 BQ4848 MHD 200.059.017 Rechtspraak.nl .
Seksueel misbruik van dochter door vader. Vader is – na procedure tot Hoge Raad – strafrechtelijk
vrijgesproken. Het hof oordeelt dat civiele rechter niet is gebonden aan oordeel strafrechter en dat het
niet zo is dat ingeval de civiele rechter tot een ander oordeel komt dan de strafrechter, ook ingeval van



een uitgebreide en langdurige strafzaak, de civiele rechter de omstandigheid dat hij tot een ander
oordeel komt uitgebreid dient te motiveren. Een strafvonnis heeft immers in een civiele procedure vrije
bewijskracht. Aan dochter is bewijs opgedragen; zij is hierin geslaagd door middel van getuigen.
Vader veroordeeld tot betaling schadevergoeding.

Informatie Verbond over verzekeringen en het schietincident in Alphen aan den Rijn, 20-05-
2011 Verbond van Verzekeraars .
Het Verbond van Verzekeraars informeert op www.verzekeraars.nl het publiek over de gevolgen van
de schietpartij in Alphen aan den Rijn. "Bij de afhandeling en vergoeding van de schade ligt het voor
de hand dat ook de rol van de verzekeraars aan de orde komt. Dat leidt hier en daar tot vragen en
onduidelijkheden. Het Verbond van Verzekeraars heeft een inventarisatie gemaakt en wil graag meer
inzicht geven in de verzekerbaarheid van dit betreurenswaardige incident."

'Pandora-aanpak in whiplashzaken boekt goede resultaten': presentatie op congres op 27 mei
2011 , 27-05-2011 PIV .
Schaderegeling volgens de Pandora-aanpak leidt tot hogere tevredenheid onder whiplashslachtoffers
dan de traditionele schaderegeling. Ook op andere resultaatgebieden scoort Pandora voldoende tot
goed. Zo blijkt uit metingen van Pandora-initiatiefnemer CED Mens. Op 27 mei a.s worden de
resultaten gepresenteerd op een ronde tafelcongres. Een van de sprekers is PIV-directeur Theo
Kremer.

Hof: ongeval auto en motorfiets: 60/40, na billijkheidscorrectie: 50/50 , Hof Leeuwarden 03-05-
2011 BQ5008 200.027.024/01 Rechtspraak.nl .
Aanrijding tussen auto die terrein benzinestation heeft verlaten en tegemoet komende motorfiets.
Partijen verschillen van mening over de exacte plaats van het ongeval en de snelheden. Op grond van
camerabeelden van benzinestation komt hof tot conclusie dat de motorrijder zich deels op de
verkeerde weghelft bevond. Causaliteitsafweging: 60/40 (motor/auto); na billijkheidscorrectie in
verband met uiteenlopende ernst fouten, ernst letsel (beenamputatie en bestaan WAM-verzekering:

Nieuwe PIV-Overeenkomst BGK per 1 juli 2011 (nieuwe tekst), 19-05-2011 PIV M. Volker .
De nieuwe PIV-Overeenkomst buitengerechtelijke kosten (BGK) zal ingaan op 1 juli 2011 en geldt tot
1 januari 2014. Deze nieuwe overeenkomst treedt in de plaats van de reeds bestaande overeenkomst.
Belangrijkste wijzgingen zijn: 1. Mogelijkheid tot toepassing staffel in zaken tot € 1 miljoen; 2. Enkele
nieuwe bepalingen: a. kosten deelgeschil naast staffel vergoed, b. beschermingsbepaling
(belangenbehartiger brengt geen kosten bij zijn cliënt in rekening), c. faillissementsbepaling; d.
regeling overlijdensschade 3. Tekst en toelichting in één. 4. Tekst en indeling verbeterd en
inhoudsopgave toegevoegd.

PIV-Overeenkomst BGK per 1 juli 2011 vernieuwd (overzicht wijzigingen), 19-05-2011 PIV .
De nieuwe PIV-Overeenkomst buitengerechtelijke kosten (BGK) zal ingaan op 1 juli 2011 en geldt tot
1 januari 2014. Deze nieuwe overeenkomst treedt in de plaats van de reeds bestaande overeenkomst.
Belangrijkste wijzigingen zijn: 1. Mogelijkheid tot toepassing staffel in zaken tot € 1 miljoen; 2. Enkele
nieuwe bepalingen: a. kosten deelgeschil naast staffel vergoed, b. beschermingsbepaling
(belangenbehartiger brengt geen kosten bij zijn cliënt in rekening), c. faillissementsbepaling; d.
regeling overlijdensschade 3. Tekst en toelichting in één. 4. Tekst en indeling verbeterd en
inhoudsopgave toegevoegd.

Actualiteiten letselschade, Kluwer , 14-06-2011 .
Sprekers: prof. mr. F.T. Oldenhuis, Prof. mr. T. Hartlief, Mr. Chr.H. van Dijk

Rb: onduidelijke instructie bij risicovolle werkzaamheden: werkgever aansprakelijk, Rechtbank
Utrecht 13-04-2011 BQ4773 636461 UC EXPL 09-96 Rechtspraak.nl .
Werknemer raakt met hand bekneld tussen spoorstaven die met een vorkheftruck op elkaar worden
gestapeld. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht ex art. 7:658 BW niet is
nagekomen. Werkgever dient veiligheidsinstructies m.b.t. de specifieke werksituatie te geven,
waaronder duidelijke instructies t.a.v de vraag wie de leiding. Indien deze afspraken ontbreken,
bestaat het risico dat ongevallen ontstaan door onduidelijkheden in de onderlinge communicatie. Dit
klemt temeer, indien sprake is van werkzaamheden met een verhoogd risico op ongevallen, sprake is
van het werken met een vorkheftruck en het stapelen van zeer zware materialen.



Jaarverslag Waarborgfonds Motorverkeer: schade-uitkeringen met 11,8% gestegen, 17-05-2011
.
Het aantal bij het Waarborgfonds Motorverkeer ingediende claims is in 2010 gestegen met 7,5% tot
57.200. Deze stijging is grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal claims in verband
met beschadigd wegmeubilair. De claims die bij het Waarborgfonds worden ingediend betreffen vooral
aanrijdingen waarbij de aansprakelijke dader onbekend is gebleven: 54.200 (2009: 50.200).

Masterclass Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht, 22-06-2011 .
Sprekers: mr. F. Stadermann, prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, prof. mr. J.H. Wansink en mr. C.
Banis,

Rb: letsel door paard: niet bezitter ex art art. 6:179 BW, maar manege ex art. 6:181 lid 1 BW
aansprakelijk, Rechtbank Arnhem 20-04-2011 BQ3915 207615 Rechtspraak.nl .
Benadeelde wordt tijdens werkzaamheden aan waterbak aangevallen door paard en loopt zwaar letsel
op. Hij stelt de eigenaar van het paard, dat aansprakelijk ex art. 6:179 BW. De rechtbank oordeelt dat
uit HR 1 april 2011, LJN BP1475 (Loretta) volgt dat de risicoaansprakelijkheid voor
schadeveroorzaking door een dier op grond van art. 6:181 lid 1 BW is verlegd naar degene die het
dier op basis van een beleringsovereenkomst onder zich heeft. Nu het paard op grond van een
beleringsovereenkomst werd gebruikt in de uitoefening van het bedrijf van de manege, is niet
gedaagde (bezitter paard) maar de manege aansprakelijk.

Samenvoegen kantongerechten met civiele rechtbanken wordt op verzoek Eerste Kamer
getemporiseerd, 10-05-2011 Eerste Kamer .
De mogelijkheid voor rechtbanken om de sectoren kanton en civiel samen te voegen wordt onder druk
van de Eerste Kamer getemporiseerd. Dit bleek dinsdag 10 mei 2011 in een debat met minister
Opstelten van Veiligheid en Justitie. Wel was de Senaat voorstander van het verhogen van de
competentiegrens voor kantongerechtzaken van € 5.000 naar € 25.000.

Rb: deelgeschil: whiplash bij lage botsingsnelheid: te complex voor deelgeschil, BGK
grotendeels afgewezen , Rechtbank Haarlem 12-05-2011 BQ4765 177393 / HA RK 11-2
Rechtspraak.nl .
Whiplash met lage botsingssnelheid. Partijen verschillen van mening over snelheid (delta v); en
causaal verband klachten en ongeval (deskundigen spreken elkaar tegen). De rechtbank overweegt
dat een deskundigenbericht en een (voorlopig getuigenverhoor in de rede liggen en oordeelt dat de
investering in tijd, geld en moeite niet opweegt tegen het belang van het verzoek en de bijdrage die
een beslissing aan de totstandkoming van de minnelijke regeling kan leveren. Het verzoek zal dan ook
worden afgewezen. BGK doorstaan redelijkheidstoets niet, waarbij oordeel omtrent toewijsbaarheid
vordering wordt meegewogen (gevorderd: € 17.130,- toegewezen: € 2500,- )

Rb: conceptdeskundigenbericht niet voorgelegd: nieuw deskundigenbericht gelast, Rechtbank
Rotterdam 19-01-2011 BQ4767 277203 / HA ZA 07-24 Rechtspraak.nl .
De rechtbank gelast nieuw deskundigenbericht, omdat eerder deskundigenbericht niet in concept is
voorgelegd aan verzekeraar en hiermee in strijd met art. 198 lid 2 Rv en de Leidraad deskundigen tot
stand is gekomen. De rechtbank oordeelt - onder verwijzing naar EHRM 18 maart 1997, NJ 1998, 278
- dat hierdoor het deskundigenbericht niet als onafhankelijk en neutraal kan worden beschouwd.
Rapport kan derhalve niet worden gebruikt.

HR: verkeerslichten en bewijslastverdeling: cassatieberoep verworpen (art 81 RO) , Hoge Raad
13-05-2011 BP5550 09/04348 Rechtspraak.nl .
Ongeval en verkeerslichten: wie had groen licht? Door rechtbank en hof was vordering van eiseres
afgewezen. De tegen dit oordeel ingediende klachten verwerpt de Hoge Raad zonder nadere
motivatie (art 81 RO). De klachten hielden onder meer in: dat het hof ten onrechte niet tot
uitgangspunt heeft genomen beiden groen licht hadden, dat het hof verweerder had dienen te
belasten met het tegenbewijs dat eiseres géén groen licht had en dat het hof ten onrechte een
bewijsopdracht aan eiseres heeft verstrekt.

Rb: schadebeberkingsplicht: niet benutten restcapaciteit ligt deels aan verzekeraar, deels aan
benadeelde: toerekening 2/3:1/3, Rechtbank Zutphen 04-05-2011 114187 / HA ZA 10-14
Rechtspraak.nl .
Whiplash. Ongeval in 2000; (toen) 26 jarige vrouw, vestigingsmanager op uitzendbureau, raakt



volledig arbeidsongeschikt. 1. Bezwaren van verzekeraar tegen op gezamenlijk verzoek uitgebracht
expertiserapport door neuroloog afgewezen. 2. Inkomen zonder ongeval: Benadeelde (na ongeval 2
kinderen gekregen) heeft onvoldoende aangetoond dat zij fulltime zou zijn blijven werken: uitgaan van
32 uur. 3. Verzekeraar stelt dat benadeelde niet heeft voldaan aan schadebeperkingsplicht (o.a. lager
betaalde baan en outplacement geweigerd). De rechtbank concludeert dat het feit dat de resterende
verdiencapaciteit niet volledig is ingezet, te wijten is aan omstandigheden die deels zijn toe te rekenen
aan ASR en deels aan benadeelde. Toepassing van art. 6:101 BW ter bepaling van de financiële
gevolgen van schending van de schadebeperkingsplicht resulteert in een verdeling van 1/3 voor
benadeelde en 2/3 voor ASR. (vervolg)

Hof: shockschade vrouw na moord op ouders afgewezen, want onvoldoende gesteld, Hof 's-
Hertogenbosch 10-05-2011 BQ4445 HD 200.064.049 .
Het hof acht, evenals de rechtbank, de pleger van de dubbele moord op de ouders van benadeelde
aansprakelijk voor de door benadeelde en haar dochter, die ook is beschoten en zwaar letsel heeft
opgelopen. 1. Strafrechtelijke veroordeling levert dwingend bewijs op; rechter hoeft een partij die te
weinig heeft gesteld in het kader van haar verweer evenwel niet toe te laten tot tegenbewijs. 2.
Shockschade van benadeelde afgewezen. Benadeelde heeft nagelaten te stellen waar, wanneer en
onder welke omstandigheden zij de schietpartij heeft waargenomen, terwijl zij evenmin heeft
onderbouwd welk geestelijk letsel zij heeft opgelopen.

Minister VWS over onderzoek naar boete op overschrijding termijn GOMA, 17-05-2011 Tweede
Kamer .
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, informeert de Tweede Kamer over haar
onderzoek naar de mogelijkheid een boete te stellen op het overschrijden van termijnen uit de
Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Zij wacht de resultaten van de
evaluatie door De Letselschade Raad eind 2012 af en informeert dan de Kamer nader.

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


