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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
persbericht: Compensa Letselschade: ambitieuze ‘oude nieuwkomer’ ziet heil in
samenwerking, 07-07-2011 .
Joop Bood (o.a. voormalig Van Ameyde Interschade), Hans van Ee (voormalig Europrotector) en
Leontine Taat (laatstelijk Cordaet en eveneens ex-Van Ameyde Interschade) zijn per 1 juli 2011 van
start gegaan onder de naam Compensa Letselschade. Zij richten zich op de belangenbehartiging van
letselslachtoffers. In hun beleidsplan staat niet alleen het slachtoffer centraal, maar wordt bovendien
‘samenwerking’ met hoofdletters geschreven: met een HR- en detacheringsbureau,
arbeidsdeskundigen, advocaten, maar ook met ‘de betalende kant’.
NRL: Reaal start pilot voor eenzijdige berekeningen met NRL, 07-07-2011 .
Reaal hoopt hiermee een concrete invulling te geven aan het gedachtegoed achter de GBL. Door de
afspraken wordt het harmoniemodel in stand gehouden terwijl partijen nog steeds hun eigen positie
kunnen blijven bepalen. Grootste voordeel is dat slachtoffers een reëler beeld krijgen te zien, doordat
beide uitgangspunten worden doorgerekend (min en max scenario).
Persbericht , 01-07-2011 .
Sinds september 2010 is de organisatie Odius actief als professionele partner in de wereld van
letselschade. Johan de Kruijf en zijn team bieden vanuit eigen ervaring en betrokkenheid begeleiding
en ondersteuning voor complexe persoonlijke, communicatieve en organisatorische vraagstukken in
relatie tot letsel. Hierbij stelt Odius de vraag hoe het letsel is ontstaan niet centraal en stelt men zich in
plaats daarvan de vraag hoe bij te dragen aan het optimaliseren van de vaak complexe processen na
het ontstaan van letsel. In de kern wil Odius bijdragen aan een meer open communicatie tussen
partijen. Uitgangspunt hierbij is dat het welzijn van allen hier uiteindelijk bij is gebaat.
Hof: Vordering werknemer wordt afgewezen, onvoldoende gesteld omtrent het causaal verband
tussen ongeval en schade , Hof 's-Gravenhage 28-06-2011 BQ9951 rechtspraak.nl .
Werknemer vordert verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is. De werknemer heeft
onvoldoende gesteld omtrent causaal verband tussen ongeval en schade. Ook voor de grondslag van
art. 7: 611 BW geldt dat de vorderingen van de werknemer slechts toewijsbaar zijn als er voldoende
causaal verband is tussen het ongeval en de gestelde schade. De vordering wordt afgewezen
Deelgeschil: Afwijzing verzoek na toepasing efficiencytoets., 07-07-2011 .
In verband met onduidelijkheden in het deskundigenrapport waarop partijen zich beroepen, is nadere
deskundige voorlichting nodig waartegen de aard van de deelgeschilprocedure - die gericht is op een
snelle beslissing waarmee partijen in staat zijn om buiten rechte verder te onderhandelen over de
vergoeding van de schade - zich in dit geval verzet.
RB: art 185 Wegenverkeerswet, automobilst doet met succes een beroep op overmacht,
Rechtbank Roermond 06-07-2011 BR0208 .
Aanrijding tussen automobilist en fietser. De automobilist heeft als primair verweer een beroep gedaan
op overmacht aan zijn zijde. In dat verband heeft hij aangevoerd, dat hem rechtens geen enkel verwijt
kan worden gemaakt ter zake van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen. Voorts was
de fout van [eiser] – door rood licht rijden – in dit geval zo onwaarschijnlijk dat hij daarmee bij het
bepalen van zijn verkeersgedrag naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden. De rechtbank
is van oordeel dat er aan de zijde van [gedaagde] sprake was van overmacht, zodat [gedaagde] niet
aansprakelijk is voor de uit de aanrijding voortvloeiende schade.
RB; Arbeidsongeval in zorginstelling, werkgever heeft niet voldaan aan haar zorgplicht,
Rechtbank Utrecht 20-04-2011 BQ4780 rechtspraak.nl .
Werknemer van zorginstelling loopt ernstig letsel op door agressief gedrag van bewoner. De
werknemer was werkzaam in een groep die als 'moeilijk' bekend stond en waar sprake was van
verhoogd risico op agressie door bewoners. De werkgever heeft niet voldaan aan haar zorgplicht. De

werkgever heeft niet onderbouwd waarom de verscherpte veiligheidsmaatregelen ten tijde van het
voorval niet meer noodzakelijk waren. In de tweede plaats is niet is komen vast te staan dat zij in
voldoende mate zorg droeg voor herhalingstrainingen ten aanzien van conflict- en
agressiebeheersing,
Nieuwsbrief Kennedy van der Laan 13/2011, 30-06-2011 .
De nieuwsbrief gaat onder andere over werkgeversaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid.
RB: Afwijzing verzoek om deelgeschil, geschil betreft uitleg vaststellingsovereenkomst en
vaststelling definitieve schade, 08-06-2011 741019 Ongepubliceerd .
In de door partijen overeengekomen vaststellingovereenkomst is een voorbehoud opgenomen. Op
grond van de gesloten vaststellingsovereenkomst staat tussen de partijen vast wat de aard en het
vermoedelijke beloop van de vordering van eiser is. Het verzoek van eiser betreft alleen nog de uitleg
van de vaststellingsovereenkomst en de definitieve schade als gevolg van het verlies van
arbeidsvermogen. Het verzoek behelst geen deelgeschil maar in feite een vordering ten principale.
Het verzoek wordt afgewezen.
Leergang Middelzwaar letsel: nog inschrijvingen nodig voor de start van een tweede groep.,
30-06-2011 .
Voor de leergang 2011-2012, die start in september 2011, hebben zich veel behandelaars aangemeld.
De eerste groep is reeds voltekend. OSR heeft besloten om bij voldoende aanmeldingen een tweede
leergang van start te laten gaan in september 2011. Voor de tweede groep zijn al enkele
inschrijvingen ontvangen. U kunt zich nog aanmelden via www.osr.nl.
Leergang Licht letsel: voor de start van de leergang in september 2011 zijn nog aanmeldingen
nodig., 30-06-2011 .
De leergang Licht letsel leert u het hele proces van schadebehandeling bij licht letsel. In een kort
tijdsbestek leert u de basispraktijk. Voor de start van de leergang zijn nog enkele aanmeldingen nodig.
U kunt zich ook inschrijven voor de losse modules. Voor meer informatie zie www.nibesvv.nl.
HR: Arbeidsongeval. Stelplicht en bewijslast o.g.v. art. 7:658 lid 2 BW. , Hoge Raad 10-06-2011
BP8788 rechtspraak.nl .
Als vaststaat dat werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan de werkgever
zich van aansprakelijkheid voor die schade bevrijden door te stellen en zonodig te bewijzen dat hij de
in het eerste lid van art. 7:658 BW genoemde verplichtingen is nagekomen. Dit geldt evenzeer
wanneer de werkgever de zorg voor de veiligheid van zijn werknemer heeft overgelaten aan
hulppersonen. Het is in die situatie aan werkgever om te stellen en zonodig te bewijzen dat zijn
hulppersonen die maatregelen hebben getroffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om schade als
door de werknemer geleden te voorkomen. Werknemer hoeft niet te specificeren welke norm, die er
toe strekt de schade te voorkomen, de werkgever zou hebben geschonden.
Voorzitter NIVRE legt functie neer, 29-06-2011 .
De voorzitter van het NIVRE, Gerard Böttcher, legt per 1 juli 2011 zijn functie neer. Zijn taken worden
voorlopig waargenomen door de vice-voorzitter van het bestuur, Ad Westerhof.
RB: deelgeschil: deelgeschilprocedure is niet bedoeld om de aansprakelijk gestelde partij(en)
te dwingen in onderhandeling te treden., Rechtbank Arnhem 08-06-2011 BQ9096 rechtspraak.nl .
Het doel van de deelgeschilprocedure is de vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke
afhandeling van letsel- en overlijdensschade. Uitgangspunt is dat de betrokken partijen in
onderhandeling moeten zijn. De deelgeschilprocedure is bedoeld om het onderhandelingsproces te
versnellen, althans een daarin ontstane impasse te doorbreken. De kantonrechter is van oordeel dat
de deelgeschilprocedure niet bedoeld is om de aansprakelijk gestelde partij(en) te dwingen in
onderhandeling te treden. Verzoek wordt afgewezen. Kosten worden wel begroot, maar niet
toegewezen.
Luieren in de zon niet zonder gevaar (Hangmat), 27-06-2011 Telegraaf .
Saaxumhuizen - Een 39-jarige inwoner van Saaxumhuizen is er zondag op bijzonder pijnlijke wijze
achtergekomen dat zelfs luieren in een hangmat niet zonder gevaar is. (Van Nieuwssite Telegraaf)

RB: Verkeersongeval bij mogelijkheid dat beide voertuigen groen licht hadden, Rechtbank
Rotterdam 15-06-2011 BQ8718 Rechtbank .
Verkeersongeval, aanrijding tussen vrachtauto en bus. Mogelijkheid dat beide voertuigen groen licht
hadden. Vrachtautochauffeur heeft in strijd gehandeld met algemeen geldende regel van
zorgvuldigheid in het verkeer dat - ook in het geval van een normaal in werking zijnde
verkeerslichteninstallatie - een kruising niet mag worden opgereden voordat is gecontroleerd of deze
daadwerkelijk vrij is. Omstandigheid dat bij groen licht is weggereden ontsloeg hem niet van zijn
verplichting rekening te houden met de mogelijkheid dat rechtdoorgaand verkeer op de busbaan de
kruising zou oprijden. Daarnaast had buschauffeuse haar rijgedrag onvoldoende aangepast aan de
omstandigheden ter plaatse. Conclusie: vrachtauto 80% en bus 20% aansprakelijk
RB: Aansprakelijkheid arts. Niet meegedeelde diagnose., Rechtbank Utrecht 15-06-2011 BQ8717
rechtspraak.nl .
Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam neuroloog mag worden verwacht dat hij een patiënt
zo volledig mogelijk en zo concreet mogelijk informeert over zijn/haar gezondheidstoestand, en dat
hieronder ook moet worden begrepen een op dat moment nog onzekere diagnose, zoals “verdenking
MS”, waarvan echter wel een serieuze “verdenking” bestaat, dat vervolgonderzoek vereist alvorens de
“definitieve” diagnose kan worden gesteld.
HR: Werkgever niet aansprakelijk, ook indien niet kan worden aangetoond dat schade te wijten
is aan opzet of bewuste roekeloosheid van werknemer., Hoge Raad 24-06-2011 BP9897
10/00078 Hoge Raad .
Ingeleende werknemer valt door dak. De werkgever is ingevolge art. 7:658 lid 2 BW niet aansprakelijk
indien hij aantoont hetzij voldoende veiligheidsmaatregelen te hebben genomen en instructies te
hebben gegeven, hetzij dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid. Ook in gevallen waarin het gaat om veiligheidsvoorzieningen die de werknemer zelf
moet toepassen, is de werkgever niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat hij de
veiligheidsmaatregelen heeft genomen en de veiligheidsinstructies heeft gegeven die van hem
gevergd konden worden.
Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam neuroloog mag worden verwacht dat hij een
patiënt zo volledig mogelijk en zo concreet mogelijk informee, Rechtbank Utrecht 15-06-2011
BQ8717 rechtspraak.nl .
Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam neuroloog mag worden verwacht dat hij een patiënt
zo volledig mogelijk en zo concreet mogelijk informeert over zijn/haar gezondheidstoestand, en dat
hieronder ook moet worden begrepen een op dat moment nog onzekere diagnose, zoals “verdenking
MS”, waarvan echter wel een serieuze “verdenking” bestaat, dat vervolgonderzoek vereist alvorens de
“definitieve” diagnose kan worden gesteld.
HR: Arbeidsongeval, stelplicht en bewijslast o.g.v. art. 7:658 lid 2 BW., Hoge Raad 10-06-2011
BP8788 .
Als vaststaat dat werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan de werkgever
zich van aansprakelijkheid voor die schade bevrijden door te stellen en zonodig te bewijzen dat hij de
in het eerste lid van art. 7:658 BW genoemde verplichtingen is nagekomen. Dit geldt evenzeer
wanneer de werkgever de zorg voor de veiligheid van zijn werknemer heeft overgelaten aan
hulppersonen. Het is in die situatie aan werkgever om te stellen en zonodig te bewijzen dat zijn
hulppersonen die maatregelen hebben getroffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om schade als
door de werknemer geleden te voorkomen. Werknemer hoeft niet te specificeren welke norm, die er
toe strekt de schade te voorkomen, de werkgever zou hebben geschonden.
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

