Actualiteiten Personenschade

18 september 2011,
Jaargang 10, nr. 47

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: beraamde moord niet verijdeld, terecht beroep op opzetclausule door AVP-verzekeraar,
Rechtbank Arnhem 22-06-2011 BT1507 159100 Rechtspraak.nl .
Vrijwaringszaak. De rechtbank acht beroep op opzetclausule door AVP-verzekeraar terecht. In
hoofdzaak is eiseres hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de schade door het overlijden van
slachtoffer. Eiseres was op de hoogte van voornemen van daders om slachtoffer te vermoorden en in
brand te steken; zij is veroordeeld wegens het opzettelijk nalaten om politie hiervan in kennis te
stellen. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van “opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
wederrechtelijk handelen of nalaten”, zoals bedoeld in de opzetclausule. Aan beide vereisten
(“opzettelijk” en “tegen een persoon of zaak [is] gericht” dient cumulatief te worden voldaan. Begrip
“opzettelijk” dient niet te worden beperkt tot opzet als oogmerk en opzet als zekerheidsbewustzijn; ook
voorwaardelijk opzet wordt hieronder begrepen.
Hof: bierglas in oog in caféruzie, 80-20 na billijkheidscorrectie , Hof Arnhem 06-09-2011 BS1081
200.073.894 Rechtspraak.nl .
Vrouw gooit in café bierglas in gezicht van man, nadat hij haar verbaal lastig heeft gevallen. De man
verlies hierdoor een oog. Eigen schuld man (art 6:101 BW)? De hof oordeelt dat de
causaliteitsafweging leidt tot volledige aansprakelijkheid van de vrouw. Hoe vervelend het gedrag van
de man ook geweest mag zijn, daarmee kan niet gezegd worden dat de schade is te wijten aan een
andere omstandigheid dan de keuze van de vrouw een glas te pakken en dit naar de man te gooien.
Op grond van de billijkheidscorrectie artikel 6:101 BW, laat het hof en rechtbank 20% van de schade
voor rekening van de man.
Rb: staat aansprakelijk jegens nabestaanden van tijdens politionele actie geëxecuteerde
mannen, Rechtbank Den Haag 14-09-2011 BS8793 354119 / HA ZA 09-41 Rechtspraak.nl .
Procedure tegen de Staat aangespannen door een aantal weduwen en een dochter van mannen die
ten tijde van de eerste politionele actie op 9 december 1947 door Nederlandse militairen zijn
geëxecuteerd in het dorp Rawagedeh op Java (Indonesië). De rechtbank heeft de vorderingen
gedeeltelijk toegewezen. De rechtbank oordeelde dat de vorderingen op grond van de executies strikt
genomen zijn verjaard, maar dat een beroep op verjaring door de Staat jegens de direct betrokkenen,
dat wil zeggen de weduwen van de destijds geëxecuteerde mannen en de overlevende van de
executies, onaanvaardbaar is. De rechtbank heeft daarbij verschillende omstandigheden in
aanmerking genomen waarbij veel nadruk is gelegd op de ernst van de feiten. De rechtbank achtte het
ook van belang dat kort na de executies reeds is geoordeeld dat deze onaanvaardbaar waren.
Rb: reisorganisatie niet aansprakelijk voor quadongeval in Egypte, Rechtbank Almelo 31-082011 BR6713 111798 / HA ZA 10-55 Rechtspraak.nl .
Ongeval met quad in Egypte. Geen aansprakelijkheid reisorganisatie. Excursie is ter plaatse geboekt
en is geen reisovereenkomst in de zin van art. 5:507 BW. De rechtbank acht de reisorganisatie
evenmin aansprakelijk ex art. 6:171 BW (fout niet-ondergeschikte) en art. 6:162 BW. De rechtbank
acht een quadtocht door de woestijn onder normale omstandigheden niet zo gevaarzettend dat het
aanbieden van een dergelijke tocht als een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt.
Rb, deelgeschil: BGK volledig toegewezen, ook kosten ter voorkoming ontslag; uurtarief € 253
redelijk, Rechtbank Breda 22-08-2011 BR7054 655728 OV VERZ 11-17 Rechtspraak.nl .
Arbeidsongeval. Amputatie wijsvinger en psychische klachten na arbeidsongeval in 2007, 10% b.i. 1.
Smartengeld: € 13.500,- conform verzoek. 2. BGK. Gevorderd € 18.691 (bovenop reeds betaalde BGK
ad € 20.034). Groot deel kosten is gemaakt ter voorkoming van ontslag en ter bevordering van reintegratie. De rechtbank overweegt dat maatgevend is of de kosten redelijkerwijs als gevolg van het
ongeval aan verzekeraar kunnen worden toegerekend. Ruime toerekening bij letselschade; ook
schade die het gevolg is van de bejegening door de (aansprakelijke) werkgever dient als een gevolg
van het ongeval te worden toegerekend. Redelijkheid werkzaamheden onvoldoende betwist 3. Kosten

deelgeschil: € 253 redelijk, zaak niet eenvoudig gezien arbeidsdeskundige aspecten; aantal uren 38,9
niet buitensporig. € 12.297 toegewezen conform verzoek.
Hof: na-risico; nieuwe WAM-verzekering afgesloten vlak na ongeval? Nieuwe WAM-verzekeraar
loopt gehele dag risico, Hof Arnhem 30-08-2011 BS1086 200.046.841 Rechtspraak.nl .
Na-risico. Ongeval vond plaats in narisico-periode van WAM-verzekeraar (London), op de dag dat de
nieuwe WAM-verzekeraar (RVS) de verzekering aan de RDW meldt. Regres London op RVS. Het hof
gaat er veronderstellenderwijs van uit dat RVS pas ná de aanrijding melding heeft gekregen van
beëindiging van de schorsing van de eerder bij haar gesloten WAM-verzekering. Het hof oordeelt dat
art. 13 lid 7 WAM meebrengt dat de benadeelde als regel mag uitgaan van de juistheid van de in het
register opgenomen informatie over de WAM-verzekeraar. (vervolg)
HR: cassatieberoep verworpen (art. 81 RO): geen stuiting verjaring door klacht bij Nationale
Ombudsman, Hoge Raad 09-09-2011 BQ5700 09/05077 Rechtspraak.nl .
Benadeelde heeft in 2007 politie aansprakelijk gesteld voor schade door onjuist registratieformulier ter
zake van ongeval in 2000, waardoor verzekeraar schade niet wilde vergoeden. Het hof achtte de
vordering verjaard. Het hof oordeelde onder meer dat de verjaring niet rechtsgeldig is gestuit door de
in 2003 ingediende klacht bij Nationale Ombudsman. Het indienen van een klacht bij de Nationale
Ombudsman kan niet worden aangemerkt als een daad van rechtsvervolging als bedoeld in art. 3:316
lid 1 BW. De Hoge Raad verwerpt het tegen dit oordeel ingestelde cassatieberoep zonder nadere
motivering (art. 81 RO).
ASP protesteert tegen bezuinigingen op rechtshulp , 12-09-2011 AM-Signalen .
Op woensdag 14 september zal de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade
(ASP) met een groot aantal leden deelnemen aan een 'togaprotest' op het Plein in Den Haag tegen de
voorgenomen bezuinigingen op de (gesubsidieerde) rechtshulp en tegen de verhoging van de
griffierechten.
ASR begint met opleiding tot verzekeringsarts , 09-09-2011 AM-Signalen .
ASR gaat als eerste verzekeraar in Nederland artsen opleiden tot verzekeringsarts. De medische
dienst van ASR is door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
(KNMG) erkend als opleiding tot medisch specialist. De opleiding bestaat uit een theoretische en een
praktijkopleiding en duurt vier jaar. Er zijn inmiddels twee artsen in opleiding.
Hof: geen aansprakelijkheid eigenaar racemotor ex art. 6:173 BW voor letsel losschietend
vliegwiel, Hof Amsterdam 05-07-2011 BR6992 200.049.659/01 Rechtspraak.nl .
Tijdens een race in april 2005 met klassieke racemotoren op een parcours raakt het vliegwiel van een
motor los en deze raakt de enkel van een toeschouwer, met letsel tot gevolg. Het hof overweegt dat
art. 6:173 BW van toepassing is zoals dat luidde tot 1 oktober 2005, nl: geen risico-aansprakelijkheid
voor motorrijtuigen. Het hof oordeelt vervolgens dat in een geval als het onderhavige, waarin wordt
gesteld dat een motorrijtuig ten gevolge van een gebrek schade heeft doen ontstaan, terwijl art. 185
WVW, omdat het ongeval niet op de openbare weg plaatsvond, is het niet aanvaardbaar dat artikel
6:173 BW eveneens buiten toepassing blijft. (vervolg)
"Tackling the compensation culture", volledig rapport ABI over claimculture , 05-09-2011 ABI .
Volledig rapport 'Tackling the compensation culture: the Legal aid, sentencing and punishment of
offenders bill' opgesteld door de Association of British Insurers (ABI) over het tegengaan van de
claimcultuur in Engeland.
Telegraaf: "Letselschadezaken duren nog veel te lang" , 06-09-2011 Telegraaf .
Erik Hordijk, directeur van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl in de Telegraaf: " BNR
Nieuwsradio vroeg mij afgelopen week te reageren op de stelling ‘Verzekeraars betalen slecht uit’
naar aanleiding van een artikel uit De Telegraaf. In dit artikel werd letselschadeslachtoffer Tom
Offermans geïnterviewd. Hij kreeg pas na 18 jaar een vergoeding. De verzekeringsmaatschappij trok
namelijk alles uit de kast om maar onder de betaling uit te komen.'
Britse verzekeraars zijn juridische kosten spuugzat , 07-09-2011 AM-Signalen .
De associatie van Britse verzekeringsmaatschappijen (ABI) heeft de oorlog verklaard aan bedrijven
die consumenten aanzetten tot een claimcultuur. De politiek wordt onder druk gezet om maatregelen
te nemen, zoals een verbod op zogeheten 'referral fees', provisies die (letselschade)advocaten

betalen voor gegevens van mensen die bij een ongeval betrokken zijn geweest. Analyse van 50.000
kleine autoschadeclaims in 2009 en 2010 heeft uitgewezen dat van elke pond die aan schade is
uitgekeerd er 87% opging aan juridische kosten.
Rb: deelgeschil: verzoek afgewezen, onvoldoende gebleken dat oordeel over aansprakelijkheid
leidt tot vaststellingsovereenkomst , Rechtbank Arnhem 29-08-2011 749591 Ongepubliceerd .
Deelgeschil over aansprakelijkheid van werkgever (Asito) voor letsel glazenwasser door val van
wegglijdende ladder in 2007. De kantonrechter wijst het verzoek af, omdat door verzoeker
onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat, indien de aansprakelijkheid van Asito zou worden
vastgesteld, een reëel perspectief bestaat op het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst
en dus dat het onderhavige verzoek voldoet aan de eisen van 1019z Rv. Tekenend is dat niet
gebleken is dat door partijen al op enigerlei wijze is verkend welke gevolgen de vaststelling van
aansprakelijkheid van Asito zou hebben, althans welke stappen zij nadien dienen te nemen. BGK
vastgesteld, maar niet toegewezen, gezien ontbreken van aansprakelijkheid.
Rb: kopstaartbotsing: eiser (voorligger) niet geslaagd in bewijs dat hij gestopt is voor rood
stoplicht, Rechtbank Utrecht 17-08-2011 BR6473 250784 / HA ZA 08-12 Rechtspraak.nl .
Kopstaartbotsing, art. 19 RVV, artikel 5 WVW. De rechtbank heeft niet zonder meer aangenomen dat
achterligger onvoldoende afstand heeft gehouden. In eerder tussenvonnis heeft de rechtbank eiser
(voorligger) en Interpolis bewijsopdracht gegeven. Op grond van de getuigenverklaringen oordeelt de
rechtbank dat eiser er niet in is geslaagd te bewijzen dat hij voor een rood stoplicht tot stilstand is
gekomen, zodat zijn vorderingen worden afgewezen. De rechtbank van oordeel dat evenmin is komen
vast te staan dat eiser onrechtmatig heeft gehandeld, zodat de reconventionele vorderingen van
Interpolis eveneens worden afgewezen.
Hof: ziekenhuis aansprakelijk, maar geen schade door kunstfout nu operatie binnen 24 uur niet
aannemelijk is; BGK toegewezen, Hof Amsterdam 15-02-2011 BR6420 106.003.195/01
Rechtspraak.nl .
Medische aansprakelijkheid. Arts-assistent neurochirurgie niet heeft gehandeld zoals van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend arts mocht worden verwacht, door benadeelde op de door haar
telefonisch overgebrachte klachten niet te ontbieden op de polikliniek van het VUMC. Daarmee staat
aansprakelijk van het ziekenhuis voor de gevolgen van deze kunstfout vast. Het hof oordeelt echter op
basis van deskundigenbericht dat niet aannemelijk is dat benadeelde binnen 24 uren zou zijn
geopereerd indien zij wel was ontboden. Dit brengt mee dat geen sprake is van een delay ten gevolge
van de kunstfout. BGK als gevolg van de kunstfout zijn gemaakt (sine qua non-verband) toegewezen.
Hof: regresvordering zorgverzekeraar op hoofdelijk aansprakelijke veroorzaker voor 100%
toegewezen, ondanks beperking van art. 7:962 lid 3 BW, Hof Arnhem 23-08-2011 200.073.554
Rechtspraak.nl .
Vrouw en kind raken gewond door ongeval waarvoor echtgenoot (resp. vader) en geïntimeerde in
gelijke mate aansprakelijk zijn. Zorgverzekeraar Menzis neemt ex art. 6:102 BW regres op
geïntimeerde (diens diens verzekeraar Interpolis). Het hof oordeelt dat vast staat dat de slachtoffers
hun gehele schade naar keuze zouden kunnen verhalen op geïntimeerde of de echtgenoot, die
hoofdelijk verbonden zijn. Zij hebben dus (ook) een vordering van 100% van de schade op
geïntimeerde. Het is in die vordering dat Menzis is gesubrogeerd. Dat betekent dat ook Menzis de
gehele schade op Interpolis c.s. kan verhalen. Dat Menzis op grond van art. 7:962 lid 3 BW zelf niet de
mogelijkheid heeft de schade (ook) op de echtgenoot te verhalen, doet daaraan niet af. (Door de
rechtbank was vordering voor 55% toegewezen en voor het overige afgewezen.)
Rb: schade door psychische klachten (PTSS) na tramongeval onvoldoende onderbouwd,
Rechtbank Amsterdam 29-06-2011 BR6183 465586 / HA ZA 10-24 Rechtspraak.nl .
Benadeelde stelt fysieke en psychische klachten (PTSS) te hebben als gevolg van tramongeval. 1. De
rechtbank neemt tot uitgangspunt dat benadeelde ten gevolge van het ongeval gedurende drie
maanden fysieke klachten heeft gehad. Tegenover de gemotiveerde betwisting door gedaagde heeft
benadeelde haar stelling dat zij structureel lijdt aan een PTSS als gevolg van het ongeval
onvoldoende met specifieke feiten en relevante (psychiatrische) expertise onderbouwd. Daarbij wordt
in aanmerking genomen dat benadeelde, behoudens twee bezoeken aan een psycholoog vlak na het
ongeval, geen psycholoog of psychiater heeft geraadpleegd. 2. Huishoudelijke hulp: uurtarief € 8,50
conform richtlijn (niet: € 12,50). 3. Smartengeld: € 1000 (niet € 20.000).

Vooraankondiging 1e EVU-NL Symposium - "Verkeersongevallenanalyse: Methodes, causaliteit
en trends verkeersongevallenonderzoek in Nederland", 06-09-2011 .
Woensdag 30 november 2011 - Apeldoorn
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

