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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, deelgeschil: beroep op wanverhouding voorschotten en BGK verworpen , Rechtbank Den
Haag 26-10-2011 BU3870 389317 / HA RK 11-14 Rechtspraak.nl .
Benadeelde vordert tussentijdse vergoeding van nog openstaande BGK ad € 9.279. Verweer van
verzekeraar dat de BGK niet in een redelijke verhouding staat met de schade verworpen (betaalde
voorschotten € 12.500.; gedeclareerd: € 19.737). De rechtbank oordeelt dat niet alleen naar
verhouding moet worden gekeken, naar ook naar de aard werkzaamheden en de complexiteit zaak.
Nu alleen voorschotten zijn betaald, gaat beroep op wanverhouding niet op. PIV-staffel kan niet als
uitgangspunt dienen, nu belangenbehartiger geen deelnemer is aan PIV- overeenkomst. Kosten
deelgeschil: op € 1.687.

8e PIV LETSELPLAZA op 22 november 2011: er is nog plaats!, 10-11-2011 PIV J. Polman & M.
Volker.
Op dinsdag 22 november 2011 vindt weer de “PIV-Letselplaza” in Houten plaats. U bent van harte
welkom. Op de Letselplaza kunnen verzekeraars en belangenbehartigers elkaar ontmoeten en
concrete dossiers bespreken. Er zijn reeds 42 aanmeldingen (zie deelnemerslijst). Graag tot de 22e!

Ten Cate Advocaten te Almelo, 01-11-2011 .
Faillissement per 1 november 2011

Rb: regres WAM-verzekeraar op bestuurder zonder rijbewijs toegewezen, Rechtbank Den Haag
12-10-2011 BU3508 380674 / HA ZA 10-40 Rechtspraak.nl .
WAM-verzekeraar, die schade aan derde heeft uitgekeerd, neemt regres op bestuurder zonder
rijbewijs. De rechtbank wijst de vordering toe. Naar het oordeel van de rechtbank mocht gedaagde niet
te goeder trouw aannemen dat zijn aansprakelijkheid onder de verzekeringsovereenkomst was gedekt
(art. 15 lid 1 WAM). Het is een feit van algemene bekendheid dat wanneer iemand de rijbevoegdheid
is ontzegd en hij bovendien niet beschikt over een (in Nederland) geldig rijbewijs, hij niet verzekerd is
voor door hem veroorzaakte schade.

Rb: school niet aansprakelijk voor val tijdens gymles, Rechtbank Utrecht 02-11-2011 BU3428
276139 / HA ZA 09-24 Rechtspraak.nl .
Leerling loopt letsel op bij de uitvoering van een gymnastiekoefening, namelijk de 'dodenval' op
school. De rechtbank acht de school niet aansprakelijk. De inrichting van de gymles en de opstelling
van de drie zwaai onderdelen waren naar het oordeel van de rechtbank correct. Ook was sprake van
voldoende voorzorgmaatregelen en is er sprake geweest van een goede uitleg en niet valt in te zien
welk verwijt de leerkracht en daarmee de scholengemeenschap gemaakt kan worden. Voorts heeft de
leerkracht zijn zorgplicht jegens de leerling niet geschonden.

Aantal autoschades bijna 10% lager , 08-11-2011 AM-Signalen .
Goed nieuws voor de schadelastcijfers van de Nederlandse autoverzekeraars: al vijf kwartalen
achtereen worden er door de herstelbedrijven minder autoschades gecalculeerd, zo blijkt uit de meest
recente Audatex-cijfers van leverancier ABZ.

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor RSI werknemer, tenzij beroep op verjaring
slaagt, Rechtbank Den Haag 09-08-2011 BU3478 394120 / HA RK 11-28 .
Werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW voor RSI? 1. Werkgever beroept zich op verjaring. De
kantonrechter acht voor dit verweer de tussen partijen gevoerde correspondentie van belang en stelt
verzoeker in de gelegenheid deze over te leggen. 2. Indien het verjaringsverweer van de werkgever
niet slaagt, acht de kantonrechter de werkgever ex art 7:658 BW aansprakelijk. Uit overgelegde
rapporten blijkt dat benadeelde in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor werkgever RSI-
klachten heeft opgelopen en daardoor schade heeft geleden. Tevens moet worden geoordeeld dat



PKF Wallast tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgverplichting, onder meer voortvloeiend
uit de Arbeidsomstandighedenwet (1980) en het Besluit Beeldschermwerk 1992.

Hof: nekklachten na noodstop: smartengeld € 600, Hof 's-Hertogenbosch 01-11-2011 BU3281 HD
200.075.917 Rechtspraak.nl .
Dronken vrouw loopt autoweg op, waardoor benadeelde een noodstop moet maken. Benadeelde
heeft hierna hoofdpijn- en nekklachten. Het hof oordeelt dat geen whiplash vastgesteld, wel klachten
van tijdelijke aard. Smartengeld: € 600 (gevorderd: € 4500).

Hof: werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer door (subjectief ervaren) hoge
werkdruk, Hof 's-Gravenhage 27-09-2011 BU2798 200.034.789/01 Rechtspraak.nl .
Verpleegkundige op SEH raakt arbeidsongeschikt. Het hof concludeert dat de klachten hangen samen
met factoren in de werkorganisatie, met name de hoge werkdruk. Die hoge werkdruk op de SEH is
een kenbaar risico voor het welzijn en de gezondheid van de verpleegkundigen. Niet gebleken is dat
werkgever dit kenbare risico tot onderwerp van (actieve) zorg heeft gemaakt, bijvoorbeeld door
periodiek onderzoek naar werkdruk. Bij een kenbaar en serieus risico als het onderhavige past actieve
zorg. Uit rapportages is weliswaar niet gebleken dat de werkdruk objectief bezien, d.w.z. voor de
“gemiddelde verpleegkundige”, ziekmakend was, maar duidelijk is echter wel dat die werkdruk door
werkneemster als ziekmakend werd ervaren, daardoor uitval dreigde, en dat dit voor werkgever
kenbaar had moeten zijn. Werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW.

Compensatie voor misbruikslachtoffers RKK, 07-11-2011 RTL-nieuws.
Er komt een compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke
instellingen. De Nederlandse bisschoppen en religieuze oversten hebben ingestemd met het advies
van de commissie-Lindenbergh.

Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val door kuil in grasveld, Rechtbank Den
Haag 20-07-2011 BU3468 387855 / HA RK 11-10 Rechtspraak.nl .
Benadeelde is ten val gekomen in een park door een direct aan het voetpad grenzende kuil in een
grasveld. 1. De rechtbank zoekt aansluiting bij de Wegenwet en oordeelt dat art. 6:174 BW
(wegbeheerder) niet van toepassing is, nu grasveld niet kan worden aangemerkt als berm van het
voetpad. 2. De rechtbank toetst aan de Kelderluikcriteria en komt tot het oordeel dat de mate van
onderhoud en de wijze van verhelpen van oneffenheden naar het oordeel van de rechtbank als
voldoende zijn. Verzoek afgewezen. 3. BGK: kosten deelgeschil vastgesteld op € 3291, maar
afgewezen.

Rb: Eternit aansprakelijk blootstelling aan asbest in eindproduct, Rechtbank Roermond 07-09-
2011 BU2964 99846 / HA ZA 10-225 Rechtspraak.nl .
Asbest. Timmerman in dienst van aannemersbedrijf, overlijdt in 2008 als gevolg van mesothelioom; hij
is in periode 1974/1992 meermaals blootgesteld aan asbest, afkomstig van Eternit. De rechtbank acht
Eternit aansprakelijk. 1. Vordering is niet verjaard. 2. Op grond getuigen hebben eisers blootstelling
voldoende aannemelijk gemaakt. 3. Eternit had voldoende kennis in die jaren die tot het besef moeten
leiden dat het ter beschikking stellen van asbesthoudende producten tot gezondheidsrisico’s
aanleiding zou kunnen geven. Waarschuwingslabels op eindproducten waren ontoereikend 4. Geen
proportionele aansprakelijkheid.

Croupier met RSI krijgt vergoeding, 02-11-2011 Algemeen Dagblad .
'Croupiers die bij hun werk in het casino RSI krijgen, hebben in principe recht op een
schadevergoeding.'

Hof: bezoeker zakt door vloer slooppand, geen aansprakelijkheid eigenaar ex art. 6:174 BW,
Hof Arnhem 18-11-2011 BU2970 200.076.628 Rechtspraak.nl .
Onbevoegde bezoeker betreedt slooppand, zakt door vloer en loopt letsel op. Het hof acht de
eigenaar van het pand niet aansprakelijk ex art. 6:174 BW (gebrekkig opstal). Het hof oordeelt dat de
aard en bestemming van het sloopgebouw meebrachten dat aan de veiligheid ervan geen hoge eisen
mochten worden gesteld. De kans op verwezenlijking van een gevaar binnen het gebouw en de ernst
van eventuele gevolgen waren weliswaar groot, maar ook zo evident voor (bevoegde en onbevoegde)
bezoekers dat zij daarmee ernstig rekening dienden te houden.



VVAA-onderzoek naar fouten van artsen , 31-10-2011 Medisch Contact .
92 procent van de huisartsen en 75 procent van de medisch specialisten zegt wel eens een medische
fout gemaakt te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de VvAA onder zorgverleners uit de eerste
en de tweede lijn.

Hof: school niet aansprakelijk voor letsel leerkracht door voetbal op schoolplein, Hof
Amsterdam 04-10-2011 200.070.847/1 Ongepubliceerd .
Leerkracht op school loopt letsel op doordat zij tijdens pleinwacht voetbal tegen haar hoofd krijgt. Zij
stelt de school als werkgever aansprakelijk. 1. Ex art. 7:658 BW: Het hof oordeelt dat de werkgever
zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Het hof overweegt hierbij dat er geen wettelijke normen met
betrekking tot de ontoelaatbaarheid van het voetbalspel op schoolpleinen van basisscholen zijn. Geen
aansluiting bij de voor de buitenschoolse opvang geldende norm van één toezichthouder op 15 tot 20
kinderen. 2. Ex art. 7:611 BW: werknemer heeft onvoldoende betwist dat afgesloten
ongevallenverzekering markconform was.

Hof: bedrijfsongeval met pompwagen, werknemer dient ongeval te bewijzen, Hof Arnhem 27-09-
2011 200.051.435 .
Magazijnmedewerker stelt dat hij letsel heeft opgelopen, terwijl hij met elektrische pompwagen
beladingwerkzaamheden verrichtte in een vrachtauto en stelt zijn werkgever aansprakelijk. Werkgever
betwist stellingen van werknemer gemotiveerd en stelt dat werknemer pas drie maanden later aan
leidinggevende melding heeft gemaakt van het ongeval en de klachten. Het hof stelt de benadeelde in
de gelegenheid bewijs te leveren van zijn stellingen over het plaatsvinden van het ongeval.

Rb (in k.g.): letsel door branddeur, vordering tegen werkgever afwezen, Rechtbank Amsterdam
04-10-2011 1171043 KK EXPL 10-7 Ongepubliceerd .
Werknemer van schoonmaakbedrijf ISS raakt bekneld tussen branddeur bij V&D, die op slot had
moeten zijn. Zij acht ISS aansprakelijk ex art. 7:658 BW en vordert in kort geding schadevergoeding.
De kantonrechter wijst de vordering af. De kantonrechter overweegt dat een collega benadeelde had
gewaarschuwd de deur niet te gebruiken. Dat de branddeur niet op slot was is een omstandigheid die
volgens de Arbeidsinspectie aan V&D moet worden toegerekend. Hiermee staat onvoldoende vast dat
in een bodemprocedure de gestelde aansprakelijkheid van ISS zal komen vast te staan. Vordering
worden afgewezen.

Rb: letsel door roldeur, werknemer niet geslaagd in bewijs van schade in uitoefening
werkzaamheden, Rechtbank Groningen 12-10-2011 427459 / CV EXPL 09- Ongepubliceerd .
Werknemer stelt dat hij zijn hoofd had gestoten tegen roldeur en letsel heeft opgelopen; hij stelt zijn
werkgever aansprakelijk. De kantonrechter acht de werknemer niet geslaagd in het bewijs dat hij
schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Uit de verschillende verklaringen
kan worden afgeleid dat geen van de getuigen heeft gezien wat er is gebeurd. Ook de in het geding
gebrachte medische informatie is van dien aard dat daaruit geen direct causaal verband tussen de
klachten van de benadeelde en een eventuele aanraking met een roldeur afgeleid kan worden.

Rb: winkel niet aansprakelijk voor val van afstapje buiten route van winkelpubliek, Rechtbank
Maastricht 28-09-2011 154458 / HA ZA 10-10 Ongepubliceerd .
Benadeelde valt van afstapje bij De Bijenkorf, dat alleen via de sluiproute kan worden bereikt. De
rechtbank oordeelt dat het feit, dat het afstapje alleen via de sluiproute wordt bereikt, betekent dat een
bezoeker meer rekening moet houden met oneffenheden. De rechtbank overweegt voorts dat het
afstapje zich niet bevindt in een normaal door het winkelpubliek genomen route. Verder wordt waarde
gehecht aan het feit dat sprake was van een geringe hoogte van het afstapje van kleurverschil
waardoor het hoogteverschil goed kan worden waargenomen. Vordering afgewezen.

Telegraaf: 'Smartengeld voor juwelier dichterbij' , 01-11-2011 Telegraaf .
De Nijmeegse juwelier Jos Kamerbeek trekt aan het langste eind in de strijd rond de vergoeding van
de schade die hij heeft geleden toen hij bij een overval in een diepe bouwput viel. Visser & Smit Bouw
erkent dat het bedrijf aansprakelijk is.

Rb: nekhernia door trillingen op heftruck? Werknemer moet verband klachten en
werkzaamheden bewijzen, Rechtbank 's-Hertogenbosch 12-10-2011 709636 Ongepubliceerd .
Werknemer, heftruckchauffeur, is arbeidsongeschikt geraakt door nekhernia. Hij stelt deze te hebben
opgelopen doordat hij is blootgesteld aan trillingen en schokken op heftruck. De kantonrechter



oordeelt dat niet is weersproken dat werknemer schok- en trilbelasting heeft ondergaan. De
kantonrechter oordeelt vervolgens dat op basis van expertiserapport niet zonder meer kan worden
aangenomen dat de werkomstandigheden de oorzaak vormen van de klachten. Werknemer dient dit
verband aannemelijk te maken.

Rb, deelgeschil: predispositie, ondanks oordeel psychiater niet aannemelijk gemaakt dat
psychische ook zonder ongeval zouden zijn ontstaan, Rechtbank Den Haag 11-07-2011 BU2097
386970 / HA RK 11-79 Rechtspraak.nl .
Conversiestoornis, niet te verklaren psychische klachten. Expertiserend psychiater oordeelde dat
klachten ook zonder ongeval zouden zijn ontstaan, omdat ongevalsmechanisme geen verklaring voor
klachten oplevert. De rechtbank overweegt dat verzekeraar onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt
dat er bij benadeelde al voor het ongeval sprake was van een kwetsbare persoonlijkheidsstructuur,
waardoor de klachten ook zonder het ongeval bij benadeelde zouden zijn ontstaan. Onbetwist is
benadeelde werkte voor het ongeval. Verzekeraar en psychiater baseren hun conclusie dat er sprake
is van een relevante predispositie alleen op de wijze waarop benadeelde heeft gereageerd op het
ongeval.

Rb: botsing auto en bromfiets die bocht te ruim nam: 50-50 na billijkheidscorrectie, Rechtbank
Rotterdam 26-10-2011 BU2002 363670 / HA ZA 10-29 Rechtspraak.nl .
Aanrijding tussen auto, die op zijn weghelft geparkeerde auto’s passeerde en een bromfiets die de
bocht te ruim neemt. Bromfietser loopt zwaar letsel oploopt. Causale weging: 2/3–1/3 (in nadeel
bromfietser). Na billijkheidscorrectie 50-50. De rechtbank weegt hierbij mee de ernst van het letsel en
het feit dat de automobilist verzekerd is.

Schadebureaus in Tros Radar , 31-10-2011 .
In de Radaruitzending van 31 oktober 2011 wordt aandacht besteed aan het inschakelen van
onderzoeksbureaus door verzekeraars. Verbondsdirecteur Richard Weurding is in de uitzending.

HR: geen polisdekking voor kartongeval, school (ROC) niet aansprakelijk voor ontoereikende
dekking, Hoge Raad 28-10-2011 BQ2324 10/02224 Rechtspraak.nl .
Studente ROC loopt letsel op bij door school georganiseerde kartwedstrijd. Op de door de school
afgesloten ongevallenverzekering geldt polisuitsluiting. Is ROC aansprakelijk voor ontoereikende
dekking? Het hof oordeelde dat van algemene bekendheid is dat ongevallenverzekeringen
beperkingen en uitsluitingen van dekking kennen bij risicovolle activiteiten. Het oordeel van het hof dat
de studente niet redelijkerwijs dekking mocht verwachten acht de Hoge Raad niet onjuist of
onbegrijpelijk. De opvatting dat het ROC zonder meer moet zorgen voor ongevallenverzekering die
voor risicovolle activiteiten dekking biedt, althans haar studenten duidelijk moet maken dat verzekering
geen dekking biedt, kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard.

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


