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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: Slachtoffers stadion claimen shockschade, 21-07-2011 ANP .
HENGELO (ANP) - Een aantal slachtoffers van het instorten van een tribunedak van het FC Twentestadion heeft zich gemeld bij letselschade-expert Yme Drost. Dat zei Drost donderdag. Het gaat tot
nog toe om zeven mensen. Drost gaat voor de mensen een claim indienen om shockschade en
letselschade te verhalen. ,,Het gaat vooral om mensen die het hebben zien gebeuren’’, aldus Drost. ,,
Ze zijn psychisch in de knoop gekomen en daarvoor in behandeling. Er is ook iemand bij die
lichamelijk letsel heeft.’’
Medische missers; Consumentenbond pleit voor meer openheid, 21-07-2011 Consumentenbond
.
De consumentenbond is op 15 juli gestart met de Meldactie Medische Missers op
www.kiezenmoetkunnen.nl. Ze roepen mensen op die met een medische fout (groot of klein) te
maken hebben gehad op daaraan mee te doen. "Zo hopen we de problemen beter in kaart te kunnen
brengen en de 'doofpocultuur' aan te kunnen pakken", aldus Marjon Schoneveld van de
Consumentenbond.
Vooraankondiging NIVRE-NIS symposium: Werken met één medisch adviseur: een utopie, 1807-2011 Nivre .
In navolging van het eerste succesvolle NIVRE-symposium organiseert het NIVRE in samenwerking
met het NIS een symposium op 30 september 2011. Het thema zal zijn: Werken met één medisch
adviseur: een utopie? Het belooft een uniek, interactief seminar te worden met diverse sprekers en
gasten voor de hele letselschadebranche!
Persbericht: Nieuw meldpunt voor medische missers (2), 18-07-2011 .
De consumentenbond heeft vrijdag een meldpunt voor medische missers geopend. De bond roept
mensen op om hun ervaringen met grote en kleine medische fouten te delen. Tot 1 september kunnen
mensen dat doen, daarna gaat de consumentenbond de fouten inventariseren om vervolgens in
gesprek te gaan met ziekenhuizen en andere zorgverleners. De consumentenbond pleit voor een
onafhankelijk kenniscentrum waar consumenten op een laagdrempelige manier kunnen laten toetsen
of hun zaak kans van slagen heeft.
HR:Verkeersaansprakelijkheid. Aanrijding tussen twee automobilisten op een kruising, niet
vaststaat wie door rood reed, Hoge Raad 08-07-2011 BP6996 rechtspraak.nl .
Bij de beantwoording van de vraag of in een geval als het onderhavige de ene automobilist
aansprakelijk is tegenover de andere, dient te worden uitgegaan van de veronderstelling dat de
aansprakelijk gestelde automobilist door groen licht is gereden. Vervolgens is van belang of gedaagde
onmiddellijk voor de aanrijding gevaarzettend heeft gehandeld en daardoor een situatie in het leven
heeft geroepen waarin de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van dat handelen
zo groot was dat hij zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden.
Indien op grond van de hiervoor bedoelde afweging moet worden geoordeeld dat gedaagde
aansprakelijk is tegenover eiser voor de door deze als gevolg van de aanrijding geleden schade, kan
vervolgens de vraag aan de orde komen of de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die
aan de benadeelde/eiser kan worden toegerekend als bedoeld in art. 6:101 BW. Bij de beantwoording
van die vraag moet eveneens ten aanzien van eiser ervan worden uitgegaan dat deze door groen licht
is gereden. Voor beide partijen geldt daarom dat de gevolgen van het ongeval slechts voor hun
rekening komen voor zover zij, bij het (hypothetische) uitgangspunt dat zij door groen licht zijn
gereden, verkeersgedrag hebben vertoond dat die toerekening wettigt.
Deelgeschil: Verzoekster niet-ontvankelijk omdat in wat zij stelt een wezenlijk element mist.,
Rechtbank Assen 06-07-2011 BR0730 rechtspraak.nl .
De verzekeraar heeft aansprakelijkheid erkend voor de (eventuele) schade van verzoekster. Er zijn

voorschotten betaald, maar de verzekeraar meent dat zij inmiddels ruimschoots aan haar
schadevergoedingsverplichting heeft voldaan. De verzekeraar betwist gemotiveerd dat sprake is van
een causaal verband tussen de aanrijding en de (thans) geuite klachten. De verzekeraar wil tegen
deze achtergrond niet met verzoekster onderhandelen. Door [verzoekster] worden tal van
uiteenlopende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan zij stelt recht te hebben op
verdere betaling van voorschotten op vergoeding van schade. Door [verzoekster] worden echter geen
feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat tussen haar en de verzekeraar sprake is van een
geschilpunt dat aan het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst in de weg staat.
Verzoekster verzoekt de rechtbank uiteenlopende beslissingen te nemen waarvan zonder nadere
toelichting die [verzoekster] niet geeft, voor de rechtbank niet begrijpelijk is hoe die beslissingen aan
de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst kunnen bijdragen. Verzoekster schiet aldus in
haar stelplicht te kort, omdat in wat zij stelt wezenlijk element mist, nodig om een geschil als
deelgeschil in de zin van de art. 1019w-1019cc Rv aan de rechtbank voor te kunnen leggen. De
rechtbank zal daarom [verzoekster] in haar verzoek niet-ontvankelijk verklaren.
Hof: Werkgeversaansprakelijkheid: zorgplicht werkgever bij gebruik 'gevaarlijke' machine.,
Rechtbank 's-Hertogenbosch 12-07-2011 BR1513 .
Een werknemer is tijdens zijn werk ernstig gewond geraakt. Bij zijn poging om folie te verwijderen uit
een bandtransporteur, die in werking was, is de mouw van zijn trui tussen de keerrol en een
transportband terecht gekomen, waardoor zijn rechter arm bekneld is geraakt en uiteindelijk volledig is
afgerukt. De werknemer heeft de werkgever aansprakelijk gesteld op grond van primair artikel 7:658
BW en subsidiair artikel 7:611 BW. De werknemer wist dat hij bij een storing de transportband moest
stilzetten. Bij de beantwoording van de vraag of de werkgever rekening diende te houden met de kans
op een bepaalde handelwijze van een werknemer die tot een ongeluk kan leiden, is niet alleen van
belang de grootte van die kans, maar ook de aard, ernst en omvang van de schade indien dat ongeluk
zich voordoet alsmede de mate van bezwaarlijkheid (financieel en anderszins) van de
voorzorgsmaatregelen. Het feit dat het in dit geval gaat om het gebruik van een zaak (een machine)
die naar de aard van die zaak het risico van ernstige ongevallen meebrengt, wijst in de richting van
een vergaande zorgplicht van de werkgever, ook ter voorkoming van schade door onwaarschijnlijke
gedragingen van werknemers.
Persbericht: De Letselschade Raad lanceert voorlichtingssite 'Na een medische fout', 15-072011 De Letselschade Raad.
Patiënten die menen dat hun zorgverlener een fout heeft gemaakt bij een medische behandeling
hebben behoefte aan veel informatie. Daarom lanceert De Letselschade Raad op 15 juli 2011, een
nieuw onderdeel van de eigen site: www.deletselschaderaad.nl/naeenmedischefout
Britten de zwakste nek? , 14-07-2011 juli 2011 Verzekerd! .
De Association of British Insurers (ABI) heeft onlangs de noodklok geluid, omdat het Verenigd
Koninkrijk de ‘whiplash hoofdstad van Europa’ lijkt te worden. Driekwart van de letselschadezaken
betreft whiplashklachten en dat ligt volgens het Britse Verbond ver boven het Europese gemiddelde.
Een ongeluk zit in een klein hoekje, 14-07-2011 Verzekerd! .
Zwarte zaterdag: de dag waarop Franse snelwegen veranderen in een zinderende kookpot van blik,
rubber, uitlaatgassen en half- of totaal-hysterische vakantiegangers. Je zal er als Nederlander maar
tussen zitten en een ongeluk krijgen – of veroorzaken. Helaas gebeurt het regelmatig dat
Nederlanders in het buitenland betrokken raken bij een ongeluk, maar er is één lichtpuntje: de
schaderegeling is goed gestructureerd.
Rekenmodule SVW / WAO convenant vernieuwd, 14-07-2011 PIV .
Per 1 juli zijn de sociale uitkeringen verhoogd met een index van 0,76%. De fictieve AAW-grondslag is
daarom verhoogd tot € 65,99. Met inbegrip van vakantiegeld is dat € 71,27. De AAW-aftrek komt vrij
weinig meer voor, maar er zijn daarnaast invloeden o.a. op de berekeningen van WAZ- en Wajongafkoopbedragen.
Nieuwsbrief Verzekeringen & Aansprakelijkheid, Kennedy Van der Laan, nr. 14 - 2011, 13-072011 Kennedy Van der Laan .
In de nieuwsbrief van juli 2011 van Kennedy van der Laan worden onder meer besproken het arrest
van de Hoge Raad van 24 juni 2011, LJN BP9897: Aansprakelijkheid voor val door dak en het

Deelgeschil van 16 juni 2011 LJN: BQ9268, over het verzoek een oordeel te geven of de werkgever
aansprakelijk is op grond van 7:658 BW.
5e Gronings Letselschade congres, 7 oktober 2011: Werkgeversaansprakelijkheid; een
grensverleggend debat!, 14-07-2011 .
Op het congres staat ieder jaar een ander actueel thema op het gebied van de letselschade centraal.
Doel van het congres is niet alleen het voor het voetlicht brengen van spelende problemen, maar ook
een bijdrage leveren aan het debat over mogelijke ontwikkelingen op het betreffende rechtsgebied. Dit
jaar staat het congres in het teken van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever voor
letselschade van de werknemer.
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

