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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
Rondetafelgesprek letselschade 9 juni 2011, 16-06-2011 .
Op 9 juni jl. vond een rondetafelgesprek plaats met de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en
Justitie. Vertegenwoordigers uit de wetenschap, advocatuur, ANWB, Stichting De Ombudsman,
Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars (Leo de Boer) en De Letselschade Raad
waren uitgenodigd, met onder meer de volgende bijdragen.
Deelgeschil: BGK buitensporig, vordering eiser afgewezen en eiser wordt veroordeeld in
proceskosten, Rechtbank 's-Hertogenbosch 26-05-2011 719021 ongepubliceerd .
Ook Rb ’s-Hertogenbosch, sector Kanton, locatie Eindhoven, acht BGK Witlox onredelijk: De
kantonrechter acht de gevorderde buitengerechtelijke kosten buitensporig en dat van een
gespecialiseerd letselschadebehandelaar, zoals hij zichzelf noemt, had mogen worden verwacht er
voor te waken dat de kosten tot in het ongerijmde zouden oplopen. Zie ook: Rechtbank Arnhem 29-42011 718227 \ CV EXPL
Rb: deelgeschil: bewijswaarde observatie, 09-06-2011 BQ7692 rechtspraak.nl .
Verzoeker vraagt de rechter o.a. de bewijsrechtelijke waarde van filmbeelden te bepalen. Het gaat om
filmbeelden, gemaakt in opdracht van verweerster, waarop te zien is dat verzoeker zijn linkerarm
normaal gebruikt. De rechtbank wijst dit verzoek af omdat een beoordeling van de filmbeelden zinloos
is als daarbij niet ook de overige informatie van het geval betrokken wordt. Verzoeker heeft de onjuiste
indruk gewekt dat verweerster haar weigering om nog schadevergoeding te betalen uitsluitend baseert
op het observatieonderzoek. De kosten die verzoeker heeft gemaakt voor deze deelgeschilprocedure
komen niet voor vergoeding in aanmerking - en hoeven dus ook niet te worden begroot - omdat
verzoeker had moeten beseffen dat het op deze wijze indienen van een verzoek zinloos is.
LSA bestuur adviseert leden in de geest van de GBL te handelen, 10-06-2011 .
Het Bestuur van de LSA adviseert haar leden om hun cliënten bij de aanvang van een zaak in te
lichten over het bestaan van de GBL en naar de geest van de GBL te handelen in alle gevallen waarin
het individuele belang van hun cliënt dat vergt. LSA-advocaten staan niet ingeschreven in
onderstaand GBL-register, maar overleggen bij elke individuele zaak met hun cliënt conform
bovenstaand advies: http://www.lsa.nl/zoekadvocaat.asp
Verbond belooft beterschap bij letselschade, 14-06-2011 AM-Signalen .
Het Verbond van Verzekeraars gaat zich concentreren op een betere bekendheid van de
Gedragscode Behandeling Letselschade onder slachtoffers, het concretiseren van normen, het
aanscherpen van termijnen, het versnellen van processen en het normeren van bedragen. Die
algemene toezeggingen deed Verbondsdirecteur Leo de Boer donderdag tijdens een
rondetafelgesprek over letselschade in de Tweede Kamer.
Letselschade & Sociale zekerheid, 14-06-2011 .
Om u wegwijs te maken in alle regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid en
deze te bespreken in relatie tot de schadebeperkingsplicht, organiseert Studiecentrum Kerckebosch
op 26 oktober a.s. de praktijkmiddag ‘Letselschade & Sociale zekerheid’.
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

