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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: uitgangspunten berekening verlies van arbeidsvermogen (carrièreverloop, eindleeftijd),
Rechtbank Arnhem 21-09-2011 BT7190 120423 Rechtspraak.nl .
Vonnis na deskundigenbericht. 1. De rechtbank oordeelt op basis van het
(arbeids)deskundigenbericht dat benadeelde zonder ongeval niet zou zijn doorgegroeid naar een
niveau boven functiegroep 5. 2. Eindleeftijd: 67 jaar aannemelijk gezien politieke debat. 3. Rekenrente
3% (niet 0% en 2%). 4. Zelfwerkzaamheid: afwijking richtlijn De Letselschade Raad onderbouwd door
benadeelde. 5. Smartengeld: € 37.000 (24 jarige man, enkel vastgezet, pijnklachten rug,
arbeidsongeschikt; gevorderd € 75.000, aangeboden € 15.000). Voorbehoud sociale zekerheid
afgewezen. 6. Diverse andere schadeposten. 7. De rechtbank benoemt rekenkundige.
Keurmerkverzekeraars halveren wachttijd aan telefoon, 13-10-2011 AM-Signalen .
De Stichting Toetsing Verzekeraars (Stv) heeft op 13 oktober 2011 nieuwe normen bekendgemaakt
waaraan houders van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren moeten voldoen. Zo mag de wachttijd
aan de telefoon niet langer dan 10 minuten bedragen, maar maximaal 5 minuten. "Een behoorlijke
aanscherping", vindt Stv directeur Ron van Kesteren.
Rb: medische aansprakelijkheid, BGK in vrijwel kansloze zaak grotendeels afgewezen,
Rechtbank Zwolle-Lelystad 21-09-2011 171320 / HA ZA 10-64 Ongepubliceerd .
Medisch aansprakelijkheid. 1. De rechtbank oordeelt op basis van deskundigenrapport dat de
gezichtsscherpte geen gevolg is van de medische fout. 2. De rechtbank is van oordeel dat patiënte na
de ontvangst van het deskundigenrapport niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het maken van
(nog) meer kosten voor juridische en medische bijstand. Immers had i n elk geval vanaf dat moment
voor de juridisch en medisch adviseurs duidelijk moeten zijn dat de omvang van de schade die als
gevolg van de fout voor vergoeding in aanmerking komt gering is, aldus de rechtbank. De rechtbank
acht het betaalde bedrag ter hoogte van € 1000 aan buitengerechtelijke kosten redelijk (gevorderd
was € 6467).
Gedragsregels rechters aangescherpt, 26-09-2011 NVvR.
In de nieuwe NVvR-rechterscode ligt het accent op de eigen verantwoordelijkheid van rechters en op
hun eigen bewustzijn van de gevolgen en de impact van hun gedrag en handelen als rechter. Deze
code dient als een referentiekader voor het rechterlijk handelen waarnaar rechters zich kunnen richten
bij de uitoefening van hun werkzaamheden.
Persbericht Verbond: Mobiele app vervangt papieren schadeformulier, 11-10-2011 Verbond van
Verzekeraars .
Perbericht Verbond: 'Meer gemak en een aanzienlijk vlottere afwikkeling van blikschade na een
aanrijding. Vanaf vandaag komt dat binnen bereik van elke automobilist in Nederland met een
smartphone. De lancering van Mobielschademelden.nl maakt het mogelijk dat het papieren
schadeformulier bij een aanrijding in het handschoenenkastje blijft.'
Rb: RSI, vordering werknemer tegen werkgever verjaard, Rechtbank Amsterdam 19-09-2011
BT6380 CV 10-16167 Rechtspraak.nl .
Werkgever aansprakelijk voor RSI? Werkgever beroept zich op verjaring. De kantonrechter acht
werkgever – door middel van getuigen- geslaagd in het bewijs dat werknemer meer dan 5 jaar voor de
aansprakelijkheidsstelling daadwerkelijk bekend was met de diagnose RSI.
CRvB: terugvordering bijstandsuitkering terecht, 40% schadevergoeding telt mee als
vermogen, Centrale Raad van Beroep 17-05-2011 BQ5236 09/3410 WWB Rechtspraak.nl .
Geen recht op bijstand. Terugvordering bijstandsuitkering. Er is terecht een bedrag ter hoogte van
40% van de ontvangen schadevergoeding (lumpsum) als vermogen in aanmerking genomen. De
periode waarover wordt teruggevorderd is terecht aangevangen op de datum van het auto-ongeval en

2 jaar daarna geëindigd. Geen aanleiding om uit te gaan van een periode van 30 jaar. Geen
dringende reden om af te zien van terugvordering.
Rb: politie aansprakelijk voor dood advocaat; uitgangspunten overlijdensschade , Rechtbank 'sHertogenbosch 28-09-2011 BT2741 210448 HA ZA 10-944 Rechtspraak.nl .
1. Politie aansprakelijk voor overlijden advocaat door gevaarlijk handelen politieagent bij wegrijden
auto; geen eigen schuld overledene. 2. Uitgangspunten overlijdensschade art 6:108 BW: inkomen
zonder ongeval: door rechter geschat op € 90.000; eindleeftijd 65, bijdragen zorgtaken 1 uur x € 20,00
pw; vaststelling vaste lasten; toerekening variabele lasten cf Amsterdamse schaal,
waardeontwikkeling levensverzekering en/of lijfrentepolissen, waarde ontwikkeling erfenis fictief
rendement van 4%; erfenis niet van belang voor levensonderhoud kinderen;kosten accountant terzake
van afwikkeling afgewezen, wel in mindering gebracht op uitkering levensverzekeringen;
levensonderhoud kinderen mede bepaald door bijbanen tijdens studie; kapitaliseren over korte looptijd
met rekenrente 0%, lange looptijd 3%
HR: werkgever hoeft gere-integreerde werknemer na uitval niet nogmaals 104 weken door te
betalen, Hoge Raad 30-09-2011 BQ8134 10/03887 Rechtspraak.nl .
De Hoge Raad oordeelt dat het wettelijk stelsel brengt mee dat, indien werknemer als gevolg van reintegratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, zonder dat de passende arbeid de
bedongen arbeid is geworden, en hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte
uitvalt, werkgever niet gehouden is (wederom) loon door te betalen. Ook art. 6:248 lid 1 breng dat niet
mee.
CRvB: geen aansprakelijkheid Defensie voor val soldaat op touwhindernisbaan, CRvB 04-112010 BO3753 09/2595 MAW Rechtspraak.nl .
Soldaat (ambtenaar) komt tijdens het nemen van een touwhindernisbaan ten val gekomen en loopt
letsel op en stelt de Minister van Defensie aansprakelijk. Centrale Raad van Beroep is, evenals de
rechtbank, van oordeel dat de minister voldoende heeft aangetoond dat hij zijn zorgplicht is
nagekomen. Niet is komen vast te staan dat sprake was van dermate ongunstige
weersomstandigheden dat het nemen van de touwhindernis-baan niet langer verantwoord was.
CRvB: geen aansprakelijkheid gemeente als werkgever voor letsel tijdens
beroepsvaardigheidstraining, CRvB 21-07-2011 BR3273 10/1803 AW Rechtspraak.nl .
Opsporingsambtenaar neemt uit hoofde van functie verplicht deel aan een Integrale
Beroepsvaardigheidstraining (IBT) in het politieopleidingscentrum. Bij training met door collega
uitgevoerde trap- en schopbewegingen loopt hij letsel op. De Raad oordeelt dat aan de zorgplicht is
voldaan. Daarbij is met name van belang dat het college van B en W gebruik heeft gemaakt van de
diensten van een gekwalificeerde IBT-instructeur van de politie en niet is gebleken of aannemelijk
geworden dat deze instructeur daarbij fouten heeft gemaakt.
Hof: aanrijding tussen twee achteruitrijders: bewijs eisende partij, Hof 's-Hertogenbosch 04-052011 BT6924 HD 200.025.923 T .
Aanrijding tussen auto die beide achteruit uit tegenover elkaar liggende uitritten rijden. De
kantonrechter achtte de lezing van eisende partij niet bewezen; getuigenverklaring van echtgenote
stond lijnrecht tegenover verklaringen andere getuigen. Eisende partij wordt alsnog toegelaten
opsteller van het schaderapport te doen horen.
De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid per 1 oktober 2011 van
kracht, 03-10-2011 De Letselschade Raad .
Als abstract begrip geeft de schadepost “Economische Kwetsbaarheid” soms aanleiding tot vragen of
verschillen van inzicht. Deze Letselschade Definitie heeft tot doel duidelijkheid te bieden voor
slachtoffers en professionals over wat in ieder geval onder economische kwetsbaarheid moet worden
verstaan. De definitie is van kracht vanaf 1 oktober 2011.
360 zaken aangemeld in 2011 bij Bemiddelingsloket De Letselschade Raad, 11-10-2011 .
In 2011 zijn tot oktober 360 zaken bij het Bemiddelingsloket aangemeld. Top drie van onderwerpen
waarmee het Bemiddelingsloket te maken krijgt: 1. Klachten over het functioneren van
belangenbehartigers; 2. Klachten over onvoldoende transparantie en/of onenigheid over
buitengerechtelijke kosten. 3. Klachten over de voortgang in de afwikkeling van de letselschadezaak.

Minister in brief aan Tweede Kamer: geen schadefondsen voor medische schade , 11-10-2011
Min. V,W&S .
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat
met een no-fault systeem met een schadefonds van overheidswege, waarmee een schadevergoeding
kan worden verkregen zonder dat sprake is van aannemelijke schuld en toerekenbaarheid, wordt
getornd aan het Nederlandse rechtssysteem. Mensen die getroffen worden door medische schade,
ongeacht de oorzaak, kunnen terug vallen op een goed sociaal vangnet.
“Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking
persoonsgegevens , 10-10-2011 PIV mr. F. Th. Kremer c.s .
De multidisciplinaire PIV-projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens heeft in mei 2011
het ‘Stappenplan medisch traject’ opgesteld. De projectgroep heeft ervoor gekozen om het gehele
medisch traject in beeld te brengen aan de hand van de te nemen stappen. Daarbij staan de
schadebehandelaar en de medisch adviseur van de verzekeraar centraal. De directe aanleiding voor
het instellen van deze projectgroep is de vernieuwde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen die op 1 april 2010 in werking is getreden. (Zie ook artikel PIV-Bulletin 2011, nr
6.)
Rb: bouwbedrijf niet aansprakelijk voor letsel spelend 9-jarig kind, Rechtbank 's-Hertogenbosch
05-10-2011 BT6597 225094 HA ZA 11-161 Rechtspraak.nl .
Een aannemersbedrijf dat bezig is met een grootschalig woningrenovatieproject plaatst een aantal
'zeecontainers' in een woonwijk om daarin gereedschap en materialen op te kunnen bergen. Één van
de containers staat vlakbij een speelveld en wordt beklommen door een 9-jarig meisje. Bij het weer
naar beneden springen komt ze zodanig ongelukkig terecht dat ze haar enkel breekt. De rechtbank
acht de aannemer niet aansprakelijk op grond van art. 6:173 BW en/of 6:162 BW.
Rb, deelgeschil: kosten deelgeschil toegewezen, ook al was voorlopig deskundigenbericht ook
mogelijk geweest, Rechtbank Breda 03-10-2011 BT6600 236983 HARK 11-117 Rechtspraak.nl .
Deelgeschil over vraag of hersenletsel ongevalsgevolg is. Bij mondelinge behandeling komen partijen
overeen dat buiten rechte een deskundige zal benoemd. Geschil betreft alleen nog de kosten van het
deelgeschilprocedure. De rechtbank is van oordeel dat de door kosten (€ 3.739) wel in redelijkheid zijn
gemaakt. Vast staat immers dat de buitengerechtelijke onderhandelingen waren vastgelopen. De
deelgeschilprocedure voorziet nu juist in de mogelijkheid om in dergelijke situaties het tussen partijen
gerezen geschilpunt aan de rechter ter beoordeling voor te leggen. Dat – achteraf bezien – eenzelfde
resultaat bereikt had kunnen worden met een voorlopig deskundigenbericht, maakt dit niet anders.
Rb: deskundigenbericht, rechtbank kiest zelf orthopedisch chirurg nu partijen het niet eens zijn
over persoon, Rechtbank Arnhem 14-09-2011 BT6494 202498 Rechtspraak.nl .
Medische aansprakelijkheid. De rechtbank benoemt ter beoordeling van de vraag of de behandelend
orthopedisch chirurg en een anesthesioloog hebben gehandeld als redelijk handelende en redelijke
bekwame artsen beroepsgenoten uit dezelfde discipline. Nu partijen het niet eens zijn over de persoon
van de orthopedisch chirurg benoemt de rechtbank zelf prof. dr. C.N. van Dijk, AMC. Verzoek
benadeelde om benoeming neuroloog afgewezen.
Beantwoording kamervragen over juridische procedure van asbestslachtoffers, 03-10-2011 .
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu beantwoordt kamervragen van SP-kamerlid
Jansen.
Verzekeraars lanceren autoschade-app: Mobielschademelden.nl , 10-10-2011 Verbond van
Verzekeraars .
Op dinsdag 11 oktober 2011 lanceert het Verbond de mobiele autoschade-app via de website
www.mobielschademelden.nl waarmee in plaats van met het Europees Schadeformulier
gemakkelijker aanrijdingsschade kan worden gemeld. Mobielschademelden.nl komt morgen ook als
gratis app beschikbaar in de Apple Store en de Android Market. Verbondsdirecteur Richard Weurding
zal hierover dinsdagochtend vanaf 07.00 uur acteren in het NOS Journaal en op Radio 1.
Dinsdagavond heeft ook SBS6 in Hart van Nederland aandacht voor de app.
Concept Medische Paragraaf bij BGL van VU (Prof. Akkermans c.s), 12-09-2011 VU .
Op initiatief van De Letselschade Raad is in 2008 vanuit de VU, onder leiding van prof. mr. A.J.
Akkermans een project gestart met als doel het medisch beoordelingstraject te verbeteren. De

projectgroep heeft op 12 september 2011 het concept Medische Paragraaf bij de GBL openbaar
gemaakt. Dit concept zal worden gepresenteerd op de Letselschaderaadsdag op 4 november 2011.
Kifid los van financiële sector, uitspraken klachteninstituut niet meer anoniem , 04-10-2011 AMSignalen .
Kifid wordt volledig losgekoppeld van de financiële sector. "Het klachteninstituut komt in hoge mate
onder toezicht van het ministerie van Financiën te staan", aldus bestuursvoorzitter Fred Hammerstein.
Nieuw is verder dat de Ombudsman een zaak direct kan doorverwijzen naar de geschillencommissie.
In uitspraken van het klachteninstituut zullen de namen van de betreffende instellingen voortaan
worden genoemd; nu worden de uitspraken op dat punt nog geanonimiseerd.
Rb: voorlopig getuigenverhoor tegen Aartsbisdom Utrecht toegestaan ondanks verjaring
(advies Commissie Lindenbergh), Rechtbank Utrecht 28-09-2011 BT6206 309120 / HA RK 11-29
Rechtspraak.nl .
Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor inzake seksueel misbruik Katholieke kerk.
Naar het oordeel van de rechtbank kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot
de conclusie komt dat een beroep op verjaring door het Aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze beoordeling heeft de rechtbank laten meewegen de
bijzondere maatschappelijke positie van het Aartsbisdom en de Rooms-Katholieke Kerk in de
samenleving en het advies van de commissie Lindenbergh om bij toepassing van de door haar
voorgestelde regeling geen beroep te doen op verjaring en dat het aanvragers vrij staat om bewijs te
leveren door een vonnis van de civiele rechter. De rechtbank wijst het verzoek toe.
Kifid neemt maatregelen om onafhankelijkheid en de zorgvuldigheid te waarborgen, 03-10-2011
KiFiD .
Op 3 oktober 2011 heeft het bestuur van het Kifid vernieuwingsmaatregelen aangekondigd om de
onafhankelijkheid en de zorgvuldigheid van de klachtenafhandeling voor consumenten verder te
waarborgen. Zij zijn per 1oktober 2011 in werking getreden en worden vóór 1 januari 2012 verder
geïmplementeerd.
Mr. Dineke de Groot benoemd tot bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing VU,
04-07-2011 VU .
De focus van de bijzondere leerstoel die De Groot zal bekleden ligt op de rol van de rechtspraak in het
scala van conflictoplossingsmogelijkheden. Naast haar werkzaamheden bij de VU is De Groot
seniorrechter bij de rechtbank Amsterdam.
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

