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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
Rb: benoemt deskundige schade zelfstandige na mishandeling, Rechtbank Middelburg 13-072011 BR3431 68876 / HA ZA 2009-3 Rechtspraak.nl .
Formulering vraagstelling aan de deskundige, bedrijfseconoom drs. Van der Eijk. Hem wordt o.a.
gevraagd op welke gemiddelde leeftijd soortgelijke ondernemers hun uitvoerende werkzaamheden
staken.
Rb: verzwijging multiple sclerose in gezondheidsverklaring voor AOV naar oud recht ,
Rechtbank Dordrecht 27-07-2011 BR3339 89806 / HA ZA 10-286 Rechtspraak.nl .
De overeenkomst is gesloten op 20 juli 2005. Ingevolge art. 221 lid 1 jo 68a lid 2 Ow NBW moet de
vraag of sprake is van verzwijging beantwoord worden aan de hand van art. 251 K. Nu de
Amersfoortse zich op 4 november 2008 beriep op verzwijging moeten de rechtsgevolgen beoordeeld
worden naar het sinds 1 januari 2006 geldende recht (art. 221 lid 2 Ow NBW). Vaststaat dat De
Amersfoortse bij kennis van de diagnose MS sinds 1982 de overeenkomst niet was aangegaan.
Daarom mocht zij deze opzeggen, zoals gedaan. De rechtbank wijst de gevorderde
buitengerechtelijke kosten toe (red: zonder overweging of in verzuim werd of moest worden gesteld).
Rb: shockschade, geen hevige schok, noch psychiatrisch ziektebeeld, Rechtbank 'sHertogenbosch 20-07-2011 BR1623 214500 HA ZA 10-1552 .
Gedaagde heeft de baby bij afwezigheid van de moeder zodanig geslagen en door elkaar geschud dat
zij na enkele dagen ziekenhuisopname is overleden. Weliswaar volgt de rechtbank eiseres in haar
stelling dat van directe confrontatie ook sprake kan zijn bij enig tijdsverloop tussen de onrechtmatige
daad en de kennisname van de gevolgen daarvan, maar in het onderhavige geval is niet gebleken dat
die confrontatie een hevige emotionele schok teweeg heeft gebracht die tot geestelijk letsel heeft
geleid.
Hof: onvoldoende causaliteit onjuist medisch handelen en infarct, geen omkeringsregel., Hof
Amsterdam 05-07-2011 BR2898 200.074.107/01 Rechtspraak.nl .
Patiënt is drie maal door ziekenhuis naar huis gestuurd na onderzoek duizeligheids- en
instabiliteitsklachten. Bij vierde onderzoek werd hersenstaminfarct geconstateerd. Bij het derde
onderzoek had een doorbloedingsstoornis c.q. CVA/TIA in de differentiaaldiagnose opgenomen
behoren te worden. Dan had opname op de afdeling neurologie voor de hand gelegen en had
medicatie zoals Acetylsalicylzuur en Dipyridamol eerder opgestart kunnen worden. Bij correct
optreden zou de kans op het infarct 1,7 % kleiner zijn geweest. Onvoldoende gesteld om tot het
oordeel te komen van causaal verband. Bij deze stand van zaken bestaan geen aanknopingspunten
voor toepassing van de omkeringsregel of van de leer van de proportionele aansprakelijkheid.
2011 Personenschade Leergang Zwaar letsel - 2 modules in najaar van start, 04-08-2011 NIBESVV .
De module Beroepsziekten start op 11 oktober; de module Schade bij zelfstandigen op 12 oktober
2011.
PIV Actualiteitencollege Personenschade 2011 - 27 september en 29 september, 04-08-2011 PIV
.
Docenten: mr. Laurien Dufour van WIJ Advocaten (aansprakelijkheid hoofdaannemer voor zzp'er) en
mr. Chris van Dijk van Kennedy Van der Laan Advocaten (jurisprudentie oktober 2010/september
2011; overlijdensschade/huishoudelijke hulp)
Utrecht wijst aansprakelijkheid af voor ongeluk werftrap Oudegracht, 04-08-2011 Volkskrant .
Gemeente erkent verantwoordelijkheid en laat schade vergoeden, maar erkent om juridische redenen
geen aansprakelijkheid. Afwikkelen schade "goed uitgevoerd door verzekeraar", maar opstelling
burgemeester - als voorzitter De Letselschade Raad en indertijd als Kamerlid (PvdA) voorvechter van
rechten slachtoffers - "verbazingwekkend".

2011 Personenschade Leergang Licht letsel in het najaar van start, 04-08-2011 NIBE-SVV .
Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.
Smartengeld voor Duitse kindermoordenaar, 04-08-2011 .
Rechtbank Frankfurt am Main kent tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar € 3000
smartengeld toe vanwege dreiging met marteling tijdens politieverhoor.
Whiplash: Brits verbond bindt strijd aan met 'pijn-in-de-nek-cultuur' - Schade Magazine, 03-082011 Expertise Magazine .
Cijfers wijzen namelijk uit dat Groot-Brittannië kan worden gezien als de 'whiplashhoofdstad' van
Europa en dat driekwart van de letselclaims in het Verenigd Koninkrijk whiplash betreft, meer dan
waar ook in Europa
Forse daling whiplashgevallen door revolutionair remsysteem - Schade Magazine, 03-08-2011
Expertise Magazine .
Voorts is berekend dat door het AEB systeem 270.000 verkeersongevallen kunnen worden
voorkomen of de ernst daarvan sterk kan worden gereduceerd
In Groot Brittannië zullen letselkosten komende jaren flink stijgen - Schade Magazine, 03-082011 Expertise Magazine .
Uit een nieuw omvangrijk marktonderzoek van Datamonitor blijkt dat de letselschadelast in het
Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar omgerekend 9,7 miljard euro bedroeg, zal oplopen tot 11,2 miljard
euro in 2014.
Verzekeraar krijgt beter rapportcijfer voor klantgerichtheid, 01-08-2011 AM-Signalen .
Van de consumenten die afgelopen tijd contact hebben gehad met hun verzekeraar, vindt 65% dat de
klantgerichtheid van de maatschappij verbeterd is.
Wisselingen in management Verbond, 01-08-2011 AM-Signalen .
Treur en Santbulte ruilen functie, Duvivier volgt Kleijnenberg op en Verhoog volgt De Bruin op.
Rb: Arbeidszaak: toepasbaarheid art. 7:658 (lid 4) BW in de verhouding tussen een
zorginstelling en haar cliënt., 27-07-2011 BR3449 rechtspraak.nl .
Vordering ex art. 7:658 BW jegens zorgverlenende instantie (dagbesteding) in verband met seksuele
intimidatie. De kantonrechter overweegt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, zodat de
aansprakelijkheid niet gestoeld kan worden op art. 7:658 lid 1 BW. De rechtsverhouding valt verder
ook niet onder de werking van art. 7:658 lid 4. Er is geen sprake van een opdrachtrelatie, maar van
een zorgovereenkomst. Naar het oordeel van de kantonrechter kunnen de activiteiten in het kader van
de dagbesteding niet worden geschaard onder “in de uitoefening van een beroep of bedrijf verrichte
werkzaamheden” als bedoeld in art. 7:658 lid 4 BW
Deelgeschil: WGA afgewezen aansprakelijkheid niet vastgesteld; geen poging tot minnelijke
schikking; zaak behoeft nadere instructie, 06-07-2011 .
Deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Behandeling afgewezen, o.a. omdat aansprakelijkheid nog
niet is vastgesteld/erkend en partijen (nog) niet hebben gepoogd e.e.a. in der minne te schikken.
Bovendien behoeft zaak nadere instructie. Rechter daarom van oordeel dat zaak zich niet leent voor
een deelgeschil. Bij gebreke van aansprakelijkheid evenmin toewijzing buitengerechtelijke kosten.
Kosten uitsluitend (en slechts voor klein deel van het gevorderde) begroot.
Rb: BGK: afgewezen: niet voldaan aan tweede redelijkheidstoets, 08-07-2011 .
Betaling restant aan buitengerechtelijke kosten (BGK). Voor het overige was de zaak al in der minne
opgelost. Na beoordeling of is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets wijst de kantonrechter wijst
de vordering af. Hoewel aan het eerste vereiste is voldaan (het was redelijk dat benadeelde de BGK
heeft gemaakt) geldt dat naar het oordeel van de rechter niet voor het tweede vereiste (of de hoogte
van de kosten redelijk zijn), daarbij als uitgangspunt nemend dat tussen de hoogte van de BGK en die
van de vordering een aanvaardbare verhouding moet bestaan. Vervolgens stelt de kantonrechter vast
dat de gevorderde kosten incl. al betaalde kosten de hoogte van de daadwerkelijke schade aanzienlijk
overtreffen. Om de redelijkheidstoets te doorstaan, zal sprake moeten zijn van bijzondere
omstandigheden. Van dit laatste is niet gebleken.

Deelgeschil: WGA afgewezen: aansprakelijkheid niet vastgesteld: geen poging tot minnelijke
schikking, 20-07-2011 .
Deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Behandeling afgewezen, o.a. omdat aansprakelijkheid nog
niet is vastgesteld/erkend en partijen (nog) niet hebben gepoogd e.e.a. in der minne te schikken.
Rechter daarom van oordeel dat zaak zich niet leent voor een deelgeschil.
Uitnodiging NIVE/NIS Symposium Personenschade - Één medisch adviseur: een utopie? - 30
september 2011, 28-07-2011 .
Inschrijving per fax (010-2428558) of per e-mail (g.mol@nivre.nl)
Onderzoek naar inzet van één onpartijdige medisch adviseur - 'Project 1MA', 28-07-2011 .
Achmea/Europrotector/Kloppenburg/Van der Toorn Personenschade starten met ondersteuning van
de Universiteit van Tilburg (o.a. mevrouw mr. C.M.C. van Zeeland) een onderzoek naar de
mogelijkheid van de inzet van een gezamenlijke medisch adviseur in plaats van een MAS (med. adv.
slachtoffer) en een MAA (med. adv. aansprakelijkheidsverzekeraar)
Hof: geen dubbel onderzoek door verzekeringsarts, Hof Amsterdam 28-06-2011 BR2588
200.081.601/01 Rechtspraak.nl .
Het verzochte deskundigenonderzoek door een verzekeringsarts naar het bestaan en aard van
beperkingen in het kader van loonvormende arbeid ligt reeds besloten in de onderzoeken van de twee
neurologen en de psychiater naar de beperkingen ten gevolge van het ongeval. Onvoldoende is
gemotiveerd welke toegevoegde waarde van een onderzoek door een verzekeringsgeneeskundige
kan worden verwacht. Het verzoek is wegens strijd met een goede procesorde niet toewijsbaar.
Hof: zaakschade abstract waarderen, individuele korting niet van belang., Hof Arnhem 07-062011 BR2166 200.007.192 .
De rechter heeft de vrijheid schade abstract te berekenen. Indien een zaak kan worden hersteld kan
de schade uitgedrukt worden in de naar objectieve maatstaven berekende met het herstel gemoeide
kosten (HR 7 mei 2004, AO2786; HR 12 april 1985, AG4995; HR 16 juni 1961, NJ 1961, 444). In het
bijzonder mag bij grote aantallen schadegevallen abstract worden vastgesteld (vgl. HR 28 april 2000,
LJN AA5651). Dat partijen op grond van hun marktpositie in staat zijn om herstel tegen een lager
uurtarief te doen plaatsvinden verandert daar niets aan. Kortingsafspraken komen steeds voort uit
individueel gemaakte afspraken, die nog kan samenhangen met een groter geheel van rechten en
verplichtingen, die eraan in de weg kunnen staan de objectieve herstelkosten gelijk te stellen aan het
gekorte tarief.
Hof: verjaring uit art. 7:942 BW ondanks verkorting termijn niet in strijd met redelijkheid, Hof
Arnhem 21-06-2011 BR2125 200.061.577 .
De gevorderde verklaring voor recht betreft geen rechtsvordering tot het doen van een uitkering maar
ziet toe op nakoming van de verplichting tot uitkering op grond van de polis. Daarmee kan men echter
de verjaringsregeling in art. 7:942 BW niet omzeilen. De advocaat van de AOV-verzekerde stuitte met
de stuitingsbrief van 29 april 2004 de verjaring voor vijf jaar. Op 1 januari 2006 trad het nieuwe
verzekeringsrecht in werking. Volgens art. 73 Ow bleven de oude verjaringsregelen nog tot 2007
toepasselijk, waarna de termijn van art. 3:317 lid 1 BW verkort werd tot drie jaar, art. 7:942 BW. De
verjaring was voltooid op 30 april 2007. De bewijslast van de ontvangst van een tussentijdse brief ligt
volgens de hoofdregel van art. 150 Rv op degene die zich daarop beroept. Wil de stuitingsbrief
werking jegens ASR hebben, dan dient deze brief ASR ook te hebben bereikt. Het bewijsaanbod dat
de brief is verstuurd is niet ter zake doende omdat met verzending ontvangst niet vaststaat.
Verzekeraar behoefde niet met een ondubbelzinnige afwijzing en verwijzing naar het verjaren te
reageren na 29-4-2004 omdat het nieuwe recht nog niet van toepassing was. De nakomingsvordering
van de maandelijkse uitkeringen is gegrond op de arbeidsongeschiktheid per 1 maart 2001 zodat niet
art. 3:308 BW geldt maar art. 7:942 BW. Een beroep op strijdigheid met de redelijkheid ivm art. 75 Ow
is zonder gevolg. Betrokkene was rechtskundig vertegenwoordigd en het voltooien van verjaring
kende een uitsteljaar.
Rb: kosten Pals en advocaat houden verband met procedures, geen bgk, Rechtbank Arnhem 2906-2011 BR1999 174225 Rechtspraak.nl .
Uit de specificaties van de facturen van de advocaat blijkt dat diens werkzaamheden verband hielden
met verzoekschriftprocedures. Hierop stuit dit deel van de vordering af evenals voor de
werkzaamheden van de Palsgroep B.V. in dezelfde periode. Aannemelijk is dat in 2008 de advocaat

nog werkzaamheden heeft verricht in het kader van het bereiken van een schikking. Mede gelet op het
bedrag, het belang en de complexiteit acht de rechtbank een vergoeding van € 20.000,00 redelijk. De
no cure no pay afspraak doet op zichzelf aan de gehoudenheid tot vergoeding van de redelijke
buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand niet af. Er is geen aanleiding de gevorderde WAZgarantie toe te wijzen. De toekomstige arbeidsvermogensschade is begroot op basis van een
inschatting van goede en kwade kansen. Er zijn geen concrete aanwijzingen zijn dat de WAZ-uitkering
in de toekomst komt te vervallen. Voor een voorbehoud met betrekking tot deze te onbepaalde kwade
kans bestaat geen aanleiding.
Hof: regelmatige bestuurder en belanghebbende bij verzekering, Hof Amsterdam 29-03-2011
BR1740 200.044.684/01 .
Verzekeraar meent dat de vragen naar de regelmatige bestuurder en eerdere opzegging van een
andere belanghebbende op het aanvraagformulier onjuist zijn beantwoord. De auto heeft vlak voordat
deze op naam van verzekeringnemer is gezet, ongeveer een week op naam van haar zoon gestaan.
Diens aanvraag voor een verzekering is afgewezen. De zoon heeft tot twee keer toe schade
veroorzaakt met de auto. De vraag over de belanghebbende is in het geheel niet toegelicht in
aanvraagformulier noch procedure. Verzekeringnemer had haar zoon daaronder niet hoeven te
begrijpen. Dat de zoon met enige regelmaat in de auto reed betekent nog niet dat de zoon
regelmatige bestuurder was.
Rb: art. 7:658 lid 4 BW geldt niet voor zzp-er die onderaannemer is, Rechtbank 's-Hertogenbosch
13-07-2011 BR1652 206584 HA ZA 10-301 .
Stukadoor (zzp-er) valt van steiger en spreekt de hoofdaannemer aan. Het beroep op artikel 7:658 lid
4 BW slaagt niet. De jurisprudentie is niet eenduidig en de rechtbank ziet in onderhavige zaak geen
aanleiding om artikel 7:658 lid 4 BW zo ruim uit te leggen dat ook een zelfstandige, die werk uitvoert
dat via verschillende onderaannemers aan hem is uitbesteed, hieraan aanspraken kan ontlenen
jegens de hoofdaannemer. Het beroep op artikel 6:173 juncto artikel 6:181 BW slaagt wel. De steiger
was een gebrekkige opstal die door de hoofdaannemer bedrijfsmatig werd gebruikt. De stukadoor is
zelf niet als bedrijfsmatig gebruiker aan te merken. Een beroep op eigen schuld slaagt niet. Het
beroep van de hoofdaannemer op voordeelverrekening (artikel 6:100 BW) slaagt. De stukadoor heeft
eerder met succes zijn assurantietussenpersoon aansprakelijk gesteld voor het niet tijdig indienen van
een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraar van deze tussenpersoon
dient de schade te vergoeden. Het betreft de schade die de stukadoor lijdt doordat hij als gevolg van
het ongeval arbeidsongeschikt is geworden voor zijn eigen werk. Dat is nu juist ook de schade die de
stukadoor vordert van de hoofdaannemer. De rechtbank acht verrekening daarom redelijk.
Hof: zuivere vermogensschade i.v.m. art. 7:611 BW niet gedekt onder AVB, Hof 's-Gravenhage
16-11-2010 BR1573 200.029.654/01 Rechtspraak.nl .
Bij aansprakelijkheid uit art. 7:611 BW gaat het om de wanprestatie van de werkgever ten aanzien van
zijn uit goed werkgeverschap voortvloeiende verplichting m.b.t. een behoorlijke verzekering voor
werknemers. De werkgever is aansprakelijk voor de zuivere vermogensschade doordat de werknemer
een verzekeringsuitkering misloopt. De werknemer zou de uitkering hebben gekregen omdat zich een
verzekerd evenement had voorgedaan, niet omdat de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk zou zijn
voor de gevolgen van het ongeval. De letselschade is niet veroorzaakt door de aansprakelijkheid
scheppende nalatigheid van de Onderlinge om een verzekering af te sluiten. In de AVB-polis is de
dekking beperkt tot aansprakelijkheid voor personen- of zaakschade, niet voor zuivere
vermogensschade. Met de dekkingsomschrijving heeft de verzekeraar immers de grenzen
omschreven waarbinnen zij bereid was dekking te verlenen, hetgeen haar vrijstond (vgl HR 9 juni
2006, NJ 2006, 326). Daartegen is geen beroep op strijdigheid met de redelijkheid mogelijk. (Red.: dat
zou anders kunnen zijn als het ging om een uitsluiting). Voor rechtsverwerking moet sprake zijn van
bijzondere omstandigheden waardoor het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de verzekeraar
dekking zou verlenen.
Rb: Wet bopz; langdurige separatie i..m. agressief gedrag en drugsgebruik onrechtmatig,
Rechtbank Maastricht 15-07-2011 BR2726 154017 / BZ RK 10-51 .
Uit de aantekeningen blijkt dat verzoeker vaak lange tijd niet is gezien door een psychiater, zoals
gedurende de tweede week van augustus 2010; gedurende de hele maand september 2010 heeft
verzoeker slechts zes keer een psychiater gezien; alle andere keren kwamen psychiaters in opleiding
of verpleegkundigen. Deze wijze van toetsen voldoet niet aan maatstaf zoals geformuleerd in de
beschikking van 7 oktober 2010 (LJN BO0496).

Deelgeschil: diverse onderwerpen, o.a. art. 185 WVW niet van toepassing op afgesloten terrein,
Rechtbank Amsterdam 26-05-2011 BR2561 478271 / HA RK 10-12 Rechtspraak.nl .
Art. 185 WVW is niet van toepassing omdat het terrein met slagbomen was afgesloten en daarmee
niet voor het verkeer openstaat. Bij de beoordeling kan aan art. 185 WVW worden aangeknoopt.
Onzorgvuldigheid in de zin van art. 6:162 BW is gegeven als de bestuurder rechtens enig verwijt kan
worden gemaakt. Fouten van voetgangers zijn alleen van belang, indien zij voor de bestuurder zo
onwaarschijnlijk waren dat hij daarmee naar redelijkheid geen rekening behoefde te houden. De
chauffeur liep op enkele meters afstand van zijn vrachtwagen om klemmen te halen waarmee hij zijn
lading kon zekeren. Hij had extra waakzaam moeten zijn op rondrijdende voertuigen omdat
voetgangers ter plekke zich niet mochten bevinden. Hij heeft 25% eigen schuld. In strijd met de ter
plekke geldende regels claxonneerde de vorkheftruckbestuurder niet. Bovendien reed hij vooruit i.p.v.
achteruit ondanks dat door lading zijn zicht beperkt was. De bestuurder heeft daarom 75 schuld. Door
de billijkheidscorrectie dient hij de volledige schade te dragen (beide onderbenen van benadeelde zijn
geamputeerd. Het door de advocaat gehanteerde uurtarief is marktconform voor wat betreft het
uurtarief van € 200 verhoogd met 25% wegens specialisatie, de verhoging tot € 420 i.v.m. het belang
niet.
Deelgeschil: roekeloos snel rijden, billijkheidscorrectie, autogordels en eigen schuld,
Rechtbank Breda 11-07-2011 BR1988 233903 HARK 11-66 Rechtspraak.nl .
De deelgeschilprocedure is gericht op een snelle beslissing, wat zich verzet tegen uitvoerige
bewijsvoering. De bewijsvoering is van eenvoudig aard in verband waarmee de verzekeraar de
opdracht krijgt te bewijzen dat gordels niet werden gedragen. Gelet op de omstandigheden moet,
behoudens door verzoekers te leveren bewijs van het tegendeel, causaliteit worden aangenomen
tussen het hersenletsel en het niet dragen van de autogordel (Vgl. Hof Amsterdam 9 juni 1988, VR
1989, 82 en Hof Den Bosch 7 oktober 2008, LJN: BG9824). Bij het niet dragen van gordels moet
eigen schuld van 25% worden aangenomen. In verband met roekeloos rijden leidt de
billijkheidscorrectie tot 10%.
Opleidingen personenschade: OSR leergang Middelzwaar Letsel 2011/2012 nog enkele
plaatsen beschikbaar voor tweede leergang, 27-07-2011 .
Schrijf u in voor 9 augustus en zet uw personenschadepraktijk in de lift met OSR/MZL
W

Rb: PTSS in kort geding onvoldoende aannemelijk, Rechtbank Den Haag 15-07-2011 BR1696
395429 / KG ZA 11-61 Rechtspraak.nl .
HTM is aansprakelijk voor de gevolgen van de val bij het tramincident. Weliswaar is het ongeval
aanleiding geweest voor een posttraumatische stressstoornis en een obsessieve compulsieve
stoornis, maar zonder nader onderzoek naar de medische voorgeschiedenis kan daarvan in kort
geding niet worden uitgegaan. De eis voor het voorschot is verder onvoldoende gespecificeerd.

Utrecht wijst aansprakelijkheid af voor ongeluk werftrap Oudegracht, 04-08-2011 Volkskrant .
Utrecht wijst aansprakelijkheid af voor ongeluk werftrap Oudegracht
</<>
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

