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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
Indexering minimum verzekerde bedragen WAM per 1 januari 2012, 26-08-2011 Staatsblad .
Stb-2011-390 - ISSN 0930-2064 en Circulaire MOT-L 2011/14;TRA-L 2011/10. In aansluiting op
circulaire MOT-L 2011/07 en TRA-L 2011/07 inzake de indexering van de minimum verzekerde
bedragen volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, sturen wij u hierbij ter
informatie het Besluit van 16 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit bedragen
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Studiecentrum Kerckebosch - Praktijkmiddag Letselschade & Sociale Zekerheid - 16 november
2011, 30-08-2011 .
Wegwijs in de wettelijke regelingen en voorzieningen in relatie tot de schadebeperkingsplicht

Klanten opvallend positief over claimafhandeling, 30-08-2011 Verbond van Verzekeraars .
Bijna 90 procent van de klanten die een claim heeft ingediend, zegt tevreden te zijn over de
claimbehandeling alsmede over de toewijzing van de claim. Relatief minder klanten zijn tevreden over
de snelheid van uitbetaling (63 procent) en de hoogte van de uitkering (72 procent). Dat blijkt uit
klanttevredenheidsonderzoek door onderzoeksbureau GfK onder 13.207 klanten van
schadeverzekeraars in Nederland.

NIVRE/NIS Symposium - éen medisch adviseur: een utopie? - 30 september 2011, 29-08-2011
Nivre .
Doelgroep: ingeschrevenen van de branche Personenschade van het NIVRE, NIS-leden en alle
belangstellenden uit de Personenschadebranche zoals advocaten, schaderegelaars,
personenschadebehandelaars, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. [In tegenstelling tot wat in
de uitnodiging staat, is panellid Theo Kremer directeur van het PIV. Onze voorzitter is Theo Woudstra
(Achmea). Red.]

De resultaatgerelateerde beloning is terug, 05-08-2011 Advocatenblad .
De hoofdregel blijft een verbod op resultaatgerelateerde beloning. Uitzonderingen zijn mogelijk in de
civielrechtelijke rechtshulpverlening, wanneer het betreft een op geld waardeerbaar belang
(letselschade), waarbij de vordering niet aanstonds zal worden toegewezen.

Verkeersslachtoffer kreeg pas na 18 jaar gelijk van verzekeraar – „Ze maken je zó murw …”, 29-
08-2011 Telegraaf .
In week 35 van 2011 komt een boek uit van de hand van de heer T. Offermans ' Na 8 jaar procederen,
is elk einde dan een nieuw begin?'

Deelgeschil: zonder onderhandelingen geen deelgeschil, Rechtbank Maastricht 10-08-2011
162814 / HA RK 11-80 .
Een deelgeschilprocedure moet dienstig zijn om vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken.
Partijen hebben geen onderhandelingen gevoerd over de aansprakelijkheid van de Woningstichting of
over enig ander aspect met betrekking tot de bepaling van de schade van [Verzoekster]. Er is geen
sprake van een deelgeschil als bedoeld in artikel 1019w e.v. Rv.

Rb: supermarkt niet aansprakelijk voor val op gladde parkeerplaats, Rechtbank Maastricht 27-07-
2011 156475 / HA ZA 10-12 .
Gevaarzetting is eerst onrechtmatig indien daardoor een ander wordt blootgesteld aan een groter
risico dan onder de gegeven omstandigheden verantwoord is en waarop een normaal mens beducht
moet zijn. Betrokkene zag dat er op 3 januari 2008 op de parkeerplaats van [GEDAAGDE] een dikke
ijslaag lag. Men weet dat het glad is op de parkeerplaats als daar sneeuw en ijs ligt en dat er daardoor
een verhoogd risico bestaat op uitglijden en vallen. Betrokke is derhalve niet blootgesteld aan een
gevaar waarop zij niet beducht hoefde te zijn. [GEDAAGDE] heeft, door niet te strooien en/of
waarschuwen tegen gladheid, mensen niet aan een groter risico blootgesteld dan onder de gegeven



omstandigheden verantwoord was. Men heeft bij gladheid door winterweer namelijk in beginsel een
eigen verantwoordelijkheid en moet zo nodig zelf voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van
een val.

"Belgen vaakst dronken bij ongeluk en hebben ook het vaakst cannabis gebruikt -
www.rtl.nieuws.nl, 29-08-2011 .
Dat blijkt uit een door de Europese Commissie geïnitieerd vijfjarig onderzoek onderzoek naar Driving
under the influence of drugs, alcohol and medicines (DRUID).

Rb: mishandeling geen groepshandeling, Rechtbank 's-Hertogenbosch 03-08-2011 BR4461
213009 HA ZA 10-1336 .
Gedaagde is strafrechtelijk veroordeeld wegens mishandeling. Hij stelt dat hij eiser alleen tegen zijn
hoofd heeft geslagen. Hij betwist dat hij eiser in zijn rug heeft geschopt. Eiser onderbouwde niet dat
gedaagde hem in zijn rug heeft geschopt. Volgens gedaagde is sprake geweest van een gevecht waar
anderen zijn bijgekomen. Voor een groepsoptreden (art. 6:166 BW) moet tussen de
groepsdeelnemers en hun gedragingen een zekere samenhang bestaan. Daarvoor is vereist dat blijkt
van bewustzijn bij de individuele deelnemers dat anderen naast hen met hetzelfde bewustzijn van
gemeenschappelijk optreden betrokken zijn bij gedragingen waarvan de kans op het aldus toebrengen
van schade hen had behoren te weerhouden. De gedragingen van de verschillende personen moeten
verder een voldoende nauwe, in tijd en plaats op elkaar afgestemde samenwerking vormen en de in
de groep aanwezigen moeten hun gedragingen op elkaar hebben afgestemd of hebben
samengewerkt. Eiser heeft daartoe onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd.

Rb: val door fysieke dreiging, eigen schuld, Rechtbank 's-Hertogenbosch 03-08-2011 BR4493
196570 HA ZA 09-1629 .
W is strafrechtelijk veroordeeld wegens mishandeling van E. E stelt dat W hem tegen zijn hoofd heeft
geschopt en/of geslagen waardoor hij is gevallen. W stelt dat E is gestruikeld terwijl hij achteruit
wegliep. Uit verklaringen blijkt dat W schopte tegen de heup van E en met zijn vuist uithaalde in zijn
richting. W stelde zich fysiek bedreigend op als gevolg waarvan E achteruitlopend viel. De val is door
de dreiging veroorzaakt. In de vrijwaringszaak tegen de verzekeraar is de gewijzigde opzetclausule
van toepassing. Blijkens de circulaire van prod. 1 bij cva en de daarin opgenomen toelichting op de
gewijzigde opzetclausule moet een maatschappelijk aanvaardbaar evenwicht worden gevonden
tussen dader- en slachtofferbescherming. De rechtbank houdt in afwachting van de verdere
beoordeling in de hoofdzaak m.b.t. het deskundigenonderzoek iedere verdere beslissing in de
vrijwaringszaak aan.

Rb: diagnose klachten als whiplash niet van belang, Rechtbank Utrecht 14-01-2009 BR4324
179258 / HA ZA 04-12 .
Niet beslissend is of de klachten kunnen worden gediagnosticeerd als postwhiplashsyndroom in de zin
van de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De omstandigheid dat thans blijkt dat
niet de standaardvragen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie door de deskundige zijn
gebruikt, maakt niet dat het rapport niet als uitgangspunt in deze zaak kan dienen. Met het
deskundigenbericht is vast komen te staan dat de klachten en beperkingen een gevolg zijn van het
ongeval. Voor de vraag of eiser in staat moet worden geacht de functie te vervullen die hij voor het
ongeval vervulde dient een belastbaarheids- en beperkingenprofiel te worden opgesteld door een
verzekeringsarts. Daarnaast is een arbeidsdeskundig rapport nodig.

Rb: neemt bij achteroprijden met 60 km/u causaliteit whiplash aan, Rechtbank Zutphen 10-08-
2011 BR4687 98875 / HA ZA 08-145 .
Een achteropaanrijding met ongeveer 60 km/u kan naar algemene ervaringsregels klachten geven
gedurende enkele weken tot maanden. Behoudens pre-existentie kan worden aangenomen dat
dergelijke klachten het gevolg zijn van het ongeval. Privéomstandigheden kunnen een belemmerende
invloed op het herstel hebben gehad. Door het ongeval lijkt eiseres als het ware over het randje
geduwd. De rechtbank verbindt consequenties aan het feit dat bij herhaling is aangedrongen op
psychologische begeleiding. Van eiseres mocht meer inzet worden verwacht. Voor zover van
verzekeraar initiatief of ondersteuning had mogen worden verwacht kan de schending van de
schadebeperkingsplicht niet ten volle ten laste van eiseres worden gebracht.

Hof: geen wettelijke handelsrente verschuldigd over verzekeringsuitkering, Hof Amsterdam 21-
06-2011 BR5292 200.074.973/01 .



De vordering tot betaling van rente betreft een vordering tot schadevergoeding wegens de vertraging
in de uitkering uit de verzekeringsovereenkomst. Art. 6:119a BW is daarop niet van toepassing. Een
verzekeringsovereenkomst is geen handelsovereenkomst in de zin van deze bepaling. Bedrijfsmatig
gebruik maakt dat niet anders. Art. 6:119a BW vormt de implementatie van Richtlijn 2000/35 van 29
juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEG L 200/35 van
4 augustus 2000) en ziet op de niet-nakoming van een verbintenis tot betaling van een geldsom
voortvloeiende uit een handelsovereenkomst. Blijkens de preambule (onder 13) strekt de Richtlijn niet
tot regulering van betalingen bij wijze van schadeloosstelling met inbegrip van betalingen uit hoofde
van verzekeringspolissen.

Hof: geen blokkeringsrecht deskundigenrapport i.v.m. een AOV-uitkering, Hof Amsterdam 28-
06-2011 BR5290 200.013.082/01 .
Het gaat om de vraag of de aandoening op grond waarvan appellant bij verzekeraar aanspraak maakt
op een verzekeringsuitkering wegens blijvende algehele arbeidsongeschiktheid (mede) is te wijten
aan een psychische aandoening. Het onderzoek ziet naar ’s hof oordeel daarmee op de in artikel
7:446 lid 4 BW bedoelde handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand, verricht in
opdracht van een ander in verband met de vaststelling van het recht op een uitkering. Bij dergelijke
handelingen is op grond van artikel 7:446 lid 4 BW geen behandelingsovereenkomst aanwezig en
daarmee geen blokkeringsrecht.

Hof: Eternit verzaakte waarschuwingsplicht asbest, Hof Arnhem 09-08-2011 BR5350 200.024.708
.
Het erf en de toegangsweg van de boerderij van de ouders van de overledene zijn in 1958 en van
1960 tot 1963 verhard met van Eternit asbesthoudend bedrijfsafval van Eternit. Bij haar is de diagnose
maligne mesothelioom gesteld, waarvoor Eternit op 16 september 2004 werd aangesproken. De in
artikel 3:310 lid 2 BW genoemde, objectieve en absolute verjaringstermijn van dertig jaar geldt naar
het oordeel van het hof ook voor de vorderingen wegens luchtverontreiniging. De blootstelling aan
asbest is voor verjaring niet van belang, maar de gedraging die tot de schade kan leiden. De vordering
wegens afgeven van afval is door het verstrijken van 30 jaar verjaard. Eternit was met het gevaar van
asbestose al bekend sinds 1931 en besefte van 1967 tot 1970 al dat asbest de ziekte mesothelioom
kan veroorzaken en had daartegen moeten waarschuwen.

Rb: Witlox declareert te veel BGK, Rechtbank 's-Hertogenbosch 28-07-2011 BR5000 733036 .
Vereist is dat de kosten redelijk zijn en de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk waren
om schadevergoeding te verkrijgen. Er zijn gronden om zowel het aantal gedeclareerde
werkzaamheden en uren als het gedeclareerde uurloon niet redelijk te oordelen. Het moge zo zijn dat
Witlox advocaat is geweest en expert is op het gebied van letselschadezaken, doch dat laat onverlet
dat de in rekening gebrachte uurtarieven niet redelijk zijn voor zover deze € 200 p/u overschrijden. Het
is niet redelijk om eenvoudige secretariaatswerkzaamheden, zoals het doorzenden van ingekomen
brieven in rekening te brengen tegen het specialistentarief. De gebruikelijke reiskostenvergoeding
bedraagt € 0,24 per kilometer, gevorderd was € 1,00.

Deelgeschil: Een zware poort die omvalt bij normaal gebruik is gebrekkig., Rechtbank
Amsterdam 23-06-2011 BR5467 486686 / HA RK 11-95 .
De benadeelde dient te bewijzen dat sprake is van een gebrek in de zin van art. 6:173 BW. Evident is
dat de poort gebrekkig is als deze bij normaal gebruik omvalt. Dat is een bijzonder gevaar dat bekend
is. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat een omvallende poort ter grootte en gewicht
van de poort als onderhavige een bijzonder gevaar voor personen oplevert. De rechtbank wijst het
gevraagde voorschot van € 5.000,00 af omdat niet kan worden gezegd dat toekenning van een
voorschot in het onderhavige geval bijdraagt aan de totstandkoming van een
vaststellingsovereenkomst tussen partijen, te minder nu Delta Lloyd naar voren heeft gebracht dat zij
tot bevoorschotting zal overgaan als geconcludeerd wordt tot aansprakelijkheid.

Rb: verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige eerst na vaststelling beperkingen,
Rechtbank Amsterdam 09-06-2011 BR5459 472328 / HA RK 10-95 .
Met de verzochte voorlopige deskundigenberichten wordt beoogd de procespositie omtrent de
medische causaliteit met relevante feiten en omstandigheden te bepalen, dan wel het partijdispuut
hieromtrent tot klaarheid te brengen. Eerst nadat de orthopedisch chirurg, de psychiater en eventueel
de neuropsycholoog hebben gerapporteerd, kan nader bezien worden of A ongevalsgerelateerde



klachten en beperkingen heeft, terwijl alleen indien dat het geval is de behoefte aan
verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige rapportage in beeld komt.

Rb: advocaat handelt onrechtmatig tegenover wederpartij, kosten tuchtprocedure geen BGK,
Rechtbank Rotterdam 27-07-2011 BR5148 363137 / HA ZA 10-28 .
Eiser heeft in zijn beroep van advocaat onrechtmatig jegens gedaagde gehandeld door niet de
zorgvuldigheid te betrachten die een behoorlijk rechtshulpverlener betaamt. Onder omstandigheden
dient een advocaat mede rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij
of van derden. Daarbij geldt dat het beroep van advocaat in het rechtsverkeer hem onder
omstandigheden verplicht tot een zekere zorg voor de belangen van anderen die mogelijk betrokken
zijn bij de door hem namens zijn cliënt verrichte handelingen. De kosten van een tuchtrechtelijke
procedure zijn, behoudens bijzondere omstandigheden, geen kosten als bedoeld in de artikelen 6:96
lid 2 sub a en sub b BW.

Claims patiënten Maasstad Ziekenhuis, 24-08-2011 Volkskrant .
Palsgroep bereidt twee schadeclaims voor

Per 01-12-2011 directeurswissel bij Stichting De Ombudsman, 24-08-2011 .

Nieuwe directeur voor De Ombudsman

HILVERSUM - Carolien Pietjouw (

Rb: psychische schade door seksueel misbruik, ook gezinsomstandigheden, Rechtbank 's-
Hertogenbosch 03-08-2011 BR4449 196629 HA ZA 09-1642 .
Veel van de klachten van eiser zijn het gevolg van het seksueel misbruik door de onderwijzer en en
mentor van de lagere school. Een deel is het gevolg van de gezinsomstandigheden, mishandeling en
affectieve verwaarlozing. De verschillende oorzaken zijn niet ieder voor zich conditio sine qua non
voor de gehele schade, maar hebben wel additioneel tot de schade hebben bijgedragen.
Aansprakelijkheid van de onderwijzer voor de gehele schade gaat te ver gaan omdat hij dan
aansprakelijk wordt gehouden voor meer schade dan hij kan hebben veroorzaakt. Billijkheidshalve
moet aangenomen worden dat het seksueel misbruik voor 80 % aan de schade heeft bijgedragen.

Rb: onvoldoende bewijs toedracht aanrijding, Rechtbank Arnhem 13-07-2011 BR4412 185350 .
De rechtbank acht van belang dat de verbalisant het verhoor heeft afgenomen in de Duitse taal die
begrijpelijk voor betrokkene 1 en de verbalisant was, maar de verbalisant heeft als getuige verklaard
dat zijn Duits beperkt is. Hij heeft zijn aantekeningen niet met betrokkene 1 besproken en de
verklaring niet aan hem ter ondertekening voorgelegd. Dit maakt de waarde van de verklaring in het
PV zeer beperkt. De verklaring van de bestuurder van de gekantelde vrachtauto is onvoldoende als
bewijs.

Hof: NS dient protocol schokkende gebeurtenissen na te leven, Hof Amsterdam 28-06-2011 BR4836
200.040.152 .
De werknemer van NS is geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen zoals zelfdodingen en
agressie. NS heeft daarvoor een ontwikkeld. Het is niet te voorkomen dat medewerkers schokkende
gebeurtenissen meemaken. NS meet dat zij als goed werkgever gehouden is zorg te dragen voor
goede opvang en nazorg voor medewerkers. Indien NS niet die maatregelen treft die in het protocol
zijn voorgeschreven, is de opvang en nazorg niet adequaat. Doorverwijzing en langdurige
behandeling door de HSK groep maakt dit niet anders, aangezien het daarbij gaat om de behandeling
van gevolgen die - kennelijk - zijn opgetreden, terwijl de opvang en nazorg volgens het protocol er nu
juist op gericht zijn om de emotionele gevolgen te beperken en de gevolgen op langere termijn te
voorkomen.



Werkgeverskosten in verband met arbeidsgerelateerde schade , 23-08-2011 .
In december 2009 is het Hugo Sinzheimer Instituut, centrum voor onderzoek van ‘arbeid en recht’ aan
de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid,
directie Gezond en Veilig Werken, gestart met een onderzoek naar bestuursrechtelijke handhaving en
civielrechtelijke aansprakelijkheid in gevallen van arbogerelateerde schade. In dit project is nagegaan
in hoeveel gevallen werkgevers hiermee te maken krijgen en in hoeveel gevallen er sprake is van
‘samenloop’, dat wil zeggen dat een werkgever voor één en dezelfde gebeurtenis zowel met
bestuursrechtelijke sancties als met deze civielrechtelijke aansprakelijkheid te maken krijgt. Verdere
onderzoeksvragen betreffen de aard en hoogte van de boete en/of de verstrekte compensatie, het
aandeel van collectieve regelingen en verzekeringen in de compensatie en de vraag in hoeverre in
boetes en compensatie over de periode van onderzoek (2003 tot en met 2008) veranderingen te
constateren zijn.

Schadeclaim namens peuters - www.rtlnieuws.nl, 23-08-2011 .
Tromp spreekt namens twee kinderen de verzekeraar aan van de automobilist die betrokken was bij
ongeluk waarbij de ouders van de peuters omkwamen.

Rb: mishandeling op vluchtstrook geen WAM, Rechtbank 's-Hertogenbosch 10-08-2011 BR4769
206193 HA ZA 10-248 .
Op 27-12-2003 liep eiser door een aanrijding letsel op waarna hij door de andere bestuurder, X,
mishandeld is op de vluchtstrook. Op de AVP is in beroep de opzetclausule toepasselijk geacht. Eiser
dagvaardde X binnen drie jaar zonder een strikt onderscheid tussen aanrijding en mishandeling te
maken, dus geen WAM-verjaring. Eisers knie liep onvoldoende betwist letsel op door de aanrijding.
Als de mishandeling dat verergerde dan kan dat niet in voldoende relevante mate aan de aanrijding
worden toegerekend. De schade is ook niet ontstaan door het uitstappen (wat ook gedekt is op de
autopolis). Eiser wordt toegelaten te bewijzen dat X de aanrijding veroorzaakte. Eventueel zal dan de
verergering moeten worden geschat.

Hof: staken loondoorbetaling bij niet opvolgen re-integratie redelijk, Hof Leeuwarden 09-08-2011
BR4545 200 089 504-01 .
Nu de rapportage van de GZ-psycholoog Van der Wiel in grote lijnen aansluit bij hetgeen de
bedrijfsarts en de verzekeringsarts omtrent de balans tussen belasting en belastbaarheid hebben
aangegeven, valt voorshands, niet in te zien dat de werkgever door het enkel niet opvolgen van het
zorgvuldigheidshalve door de andere bedrijfsarts gegeven aanvullende advies, in haar uit artikel 7:
611 BW voortvloeiende verplichtingen zou zijn tekort geschoten. De werkgever heeft meermaals
aangedrongen dat de werknemer zich aan de gemaakte re-integratie afspraken moest houden, met de
officiële waarschuwing dat anders het loon voor de niet hervatte uren zou worden stopgezet. Nu ook
aan de laatste sommatie geen gevolg is gegeven, was de werkgever gerechtigd de loonbetaling voor
de niet gewerkte re-integratie uren te staken.

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


