Actualiteiten Personenschade

11 december 2011,
Jaargang 10, nr. 53

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: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor verzoek om deskundigenonderzoek, kosten
afgewezen, Rechtbank Breda 05-12-2011 BU6973 238755 / HA RK 11-13 Rechtspraak.nl .

Verzoek om deskundigenonderzoek door psychiater in deelgeschilprocedure. De rechtbank wijst het
verzoek af. Benadeelde heeft de deelgeschilprocedure aangewend voor het gelasten van een
deskundigenonderzoek waarvoor de deelgeschilprocedure niet bedoeld is. De
verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig deskundigenonderzoek als geregeld in
artikel 202 Rv e.v. vormt hiervoor een passend procesrechtelijk instrument. Kosten vastgesteld op
nihil.
Massale rechtszaak 'horrorheupen', 07-12-2011 Medisch Contact .

Patiënten met een metaal-op-metaal (MoM)-heupprothese zijn van plan massaal naar de rechter te
stappen om een schadevergoeding te eisen voor de bijwerkingen die met deze ‘horrorheupen’
gepaard gaan.
Rb, deelgeschil: uurtarief € 255,- letselschadeadvocaat is redelijk, geen
specialisatiefactor , Rechtbank Zutphen 17-11-2011 BU6835 122981 / HA RK 11-50 Rechtspraak.nl .

Deelgeschil over uurtarief. Advocaat vordert BGK op basis van uurtarief € 350,-; verzekeraar acht €
215 redelijk. Het gaat om whiplash van zelfstandige (boer); afwikkelingsvoorstel advocaat was €
150.000,- ex BGK. De rechtbank overweegt dat beslissing over het te hanteren uurtarief in de
bevoorschotting de impasse in de onderhandelingen kan doorbreken; derhalve geschikt voor
deelgeschilprocedure. De rechtbank oordeelt dat het basisuurtarief van de advocaat a € 255,- als een
redelijk tarief kan worden aangemerkt. Geen specialisatiefactor van 1,4; afwijking van basistarrief is
niet gerechtvaardigd. Kosten deelgeschil: € 1.533,- .
Leergang Zwaar letsel: Bij voldoende aanmeldingen start op 1 en 29 februari de module
Overlijdensschade., 08-12-2011 .

De afwikkeling van overlijdensschade is complex. Het vereist diepgaande kennis en ervaring over dit
onderwerp. Daarnaast spelen emotionele factoren meer dan bij iedere andere vorm van schending
van de lichamelijke integriteit een duidelijk rol. Overlijdensschade is een intensieve module waarbij het
lesprogramma zich dan ook niet alleen op de inhoud van het vak richt, maar ook op de specifieke
competenties die een behandelaar van overlijdensschade nodig heeft om een overlijdensschade
optimaal af te ronden. De module duurt 1,5 dag. Inschrijven kan via www.osr.nl
PIV-Bulletin 2011, 8, 30-11-2011 .

Hof: seksueel misbruik door turntrainer bij gymnastiekvereniging: smartengeld:€ 4500 ,
Hof 's-Hertogenbosch 29-11-2011 BU6401 HD 200.078.212 Rechtspraak.nl .

Het hof kent evenals de rechtbank een smartengeld van € 4500 toe voor de psychische schade na
seksueel misbruik door de turntrainer bij een gymnastiekvereniging.
Beantwoording kamervragen over verzekeraars en onderzoeksbureaus, 07-12-2011 Min. van
Financiën .

Minister de Jager van Financiën beantwoordt kamervragen over verzekeraars en onderzoeksbureaus,
die zijn gesteld naar aanleiding van de Radaruitzending over dit onderwerp.
Rb: whiplash: klachten reëel en niet overdreven, maar beperkingen niet aangetoond met
neurologisch en psychiatrisch rapport, Rechtbank Amsterdam 14-09-2011 470206 / HA 2A 10-30
Ongepubliceerd .

Whiplash. De rechtbank oordeelt van oordeel dat benadeelde niet heeft aangetoond dat er causaal
verband bestaat tussen het ongeval en de door hem gestelde beperkingen. De rechtbank oordeelt dat

het neurologisch rapport van Wolthers weliswaar voldoende onderbouwing biedt van de stelling van
benadeelde dat sprake is van objectiveerbare, reële, niet ingebeelde, niet voorgewende en niet
overdreven ongevalgerelateerde klachten, maar dat dit onverlet laat dat het aan benadeelde is om het
benodigde bewijs van de door hem gestelde beperkingen bijeen te brengen.
Vertrouwen in verzekeraars daalt, 01-12-2011 Verbond van Verzekeraars .

Het vertrouwen van de consumenten in verzekeraars is in het vierde kwartaal van 2011 gedaald naar 32 punten. Het is hiermee terug op het niveau van begin 2009. Het Centrum voor
Verzekeringsstatistiek (CVS) meet al drie jaar het vertrouwen van consumenten in verzekeraars.
Rb, deelgeschil: vaststelling causaal verband delay en verlies arbeidsvermogen te
complex voor deelgeschilprocedure; BGK en rechtbijstandverzekering, Rechtbank Den Haag
01-11-2011 BU6717 394185 / HA RK 11-28 Rechtspraak.nl .

Causaal verband tussen delay en verlies arbeidsvermogen? De rechtbank oordeelt dat de vraag wat
in de hypothetische situatie zonder delay de invloed van de medische voorgeschiedenis op het
vermogen van benadeelde om arbeid te verrichten zou zijn geweest, niet zonder het advies van een
deskundige te beantwoorden is. Dit vergt te veel investering in tijd, geld en moeite voor behandeling in
deelgeschilprocedure. Kosten deelgeschil: gematigd en vastgesteld op € 5258 (gevorderd: € 11.988);
kosten niet toegewezen, nu benadeelde rechtsbijstandverzekering heeft en rechtbank niet kan
vaststellen of benadeelde kosten zal maken.
Gerecht Aruba: restaurant niet aansprakelijk voor val van afstapje , HvJ Antillen en Aruba 0911-2011 BU6656 AR 427/2010 Rechtspraak.nl Gerecht Aruba.

Bezoeker restaurant valt van afstapje van 30 cm hoogte en loopt letsel op. Het gerecht toetst aan de
Kelderluikcriteria. Afstapje was voldoende zichtbaar voor bezoekers. Het gerecht komt tot het oordeel
dat het restaurant, hoewel dergelijk afstapje het risico van een val en schade met zich meebrengt, niet
redelijkerwijs gehouden was veiligheidsmaatregelen te nemen waardoor de val van het afstapje
voorkomen had kunnen worden.
Rb: seksueel misbruik door pleegvader, smartengeld: € 12.000, Rechtbank Dordrecht 30-112011 BU6655 92158 / HA ZA 11-219 Rechtspraak.nl .

Seksueel misbruik door pleegvader van reeds seksueel misbruikte pleegdochter. De rechtbank
veroordeelt pleegvader tot vergoeding van de schade. Smartengeld € 12.000; hierbij wordt rekening
gehouden met aard aansprakelijkheid, aard letsel, de duur en de intensiteit van het verdriet en de
gederfde levensvreugde. Vooral weegt zwaar dat het misbruik plaats vond in het kader van het
gezinsleven met haar pleegvader, van wie zij afhankelijk was.
HR: in verkeer brengen asbestplaten: 30-jarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW)
van toepassing, Hoge Raad 02-12-2011 BR5216 10/04093 Rechtspraak.nl .

Aansprakelijkheid voor in 1979 in het verkeer brengen van asbestplaten. Benadeelde heeft golfplaten
gebruikt voor schuur en overlijdt in 2000 aan mesothelioom. Aansprakelijkstelling in 2003. De Hoge
Raad oordeelt dat geen sprake is van verjaring. De bij het verzagen vrijgekomen asbeststof is
weliswaar geen luchtverontreiniging in de zin van art. 3:310 lid 2 BW (30-jarige verjaringstermijn),
maar deze bepaling is toch toepasselijk, nu asbest bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen
oplevert als bedoeld in art. 6:175 lid 1 BW en dit gevaar zich heeft verwezenlijkt. Dat vordering niet is
gebaseerd op art. 6:175, maar op onrechtmatige daad bestaande in het in het verkeer brengen van
asbestplaten, brengt niet mee dat art. 3:310 lid 2 toepassing mist. (vervolg)
Rb: duiker loopt letsel op door redding andere duiker: zaakwaarneming en 50% eigen
schuld redder, Rechtbank Roermond 23-11-2011 BU5452 90474 / HA ZA 08-862 Rechtspraak.nl .

Duikongeval in Egypte. Een van de twee duikers (gedaagde) raakt op grote diepte in de problemen en
eiser, die hem naar de oppervlakte helpt, loopt daarbij letsel (decompressietrauma) op. 1. De
rechtbank oordeelt dat sprake is van zaakwaarneming; eiser heeft gedaagde gered uit een
levensgevaarlijke situatie en heeft aldus onverplicht willens en wetens en op een redelijke grond de
belangen van gedaagde waargenomen. De belanghebbende is ex art 6:200 BW gehouden aan de
zaakwaarnemer die schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden. 2.
50% Eigen schuld redder (vervolg).
Schaderegeling voor veteranen, 29-11-2011 Min. Defensie.

Minister van Defensie Hans Hillen heeft in overleg met de ministeries van Financiën en Buitenlandse

Zaken de financiële middelen gevonden voor het treffen van een schadeloosstellingregeling voor
zogenoemde oude veteranen. Dat schrijft Hillen op 29 november 2011 aan de Tweede Kamer.
Rb: kop-staart-botsing: bewijslast op eiseres (middelste auto), Rechtbank Arnhem 16-11-2011
BU6200 213263 Rechtspraak.nl .

Kop-staart-botsing op snelweg tussen 3 auto’s waarvan eiseres de middelste was. Eiseres stelt de
verzekeraars van de beide andere auto’s aansprakelijk. Zij stelt dat de voorste auto abrupt remde,
dwars op de weg kwam en de vangrail raakte en dat de achterste auto onvoldoende afstand heeft
gehouden en dat hij niet heeft opgelet en niet goed heeft geanticipeerd op de aanrijding voor hem. De
rechtbank draagt eiseres ex art. 150 Rv op haar stellingen te bewijzen.
Hof: geen informatie verstrekt, voorschot van € 50.000 afgewezen, Hof Amsterdam 04-10-2011
BU6400 200.077.993/01 Rechtspraak.nl .

Provisionele vordering. Het hof is - evenals de rechtbank - van oordeel dat benadeelde niet
aannemelijk heeft gemaakt dat hij aanspraak kan maken op een voorschot van € 50.000,= (totale
vordering verlies arbeidsvermogen € 574.183,=) . Het hof weegt hierbij mee dat benadeelde de door
de rechtbank noodzakelijk geachte informatie niet heeft verstrekt, dat in de hoofdzaak nog deskundige
voorlichting dient plaats te vinden naar de mogelijkheden van tot het verrichten van loonvormende
arbeid en dat door AXA reeds € 111.500,= aan voorschotten is betaald.
Hof: whiplash, neuropsychologisch deskundigenbericht gelast; 20% eigen schuld wegens
niet dragen gordel na billijkheidscorrectie, Hof 's-Hertogenbosch 11-10-2011 BU4023 HD
200.011.012 T5 Rechtspraak.nl .

Whiplash, arrest na deskundigenbericht door neuroloog, reumatoloog en psychiater. 1. Op grond van
rapporten staat vast dat de nek- en hoofdpijnklachten door het ongeval zijn veroorzaakt. Ten aanzien
van de gestelde concentratiestoornissen wordt neuropsychologisch deskundigenbericht gelast. 2.
Eigen schuld wegens niet dragen gordel. 50% eigen schuld, na billijkheidscorrectie vanwege
uiteenlopende ernst fouten (gordel even af om iets uit tas te pakken contra met hoge snelheid tegen
stilstaande auto rijden.
Steeds meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanwege psychische aandoeningen, 2811-2011 CBS .

In augustus 2011 zijn 825.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 3000 minder
dan in 2010. Bijna de helft van de uitkeringen gaat naar mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden
door een psychische aandoening of een gedragsstoornis. Verder worden er steeds meer uitkeringen
aan vrouwen verstrekt.
Hof: RSI-klachten ontstaan in werkzaamheden; werkplekken niet aangepast aan
normen: schending zorgplicht werkgever, Hof Amsterdam 29-09-2011 BU6149 106.007.005/01
Rechtspraak.nl .

Arrest na deskundigenbericht. Het hof neemt de conclusies van de deskundige over en oordeelt dat
de RSI klachten aan de schouder en nekregio volledig zijn ontstaan in de uitoefening van de
werkzaamheden. In tussenarrest heeft het hof overwogen dat werkkgever niet heeft betwist dat zij de
werkplekken niet aan de geldende normen heeft aangepast, geen RI&E heeft opgesteld en geen
instructie of begeleiding heeft gegeven ten aanzien van de werkhouding en voorts dat begeleiding
door een bedrijfsarts ontbrak. Het hof is van oordeel dat T&H hiermee heeft gehandeld in strijd met
haar zorgplicht.
Rb: whiplash, deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige en/of
arbeidsdeskundige nodig: te complex voor deelgeschilprocedure , Rechtbank Rotterdam 09-112011 BU3703 383023 / HA RK 11-17 Rechtspraak.nl .

Whiplash, causaal verband tussen ongeval en arbeidsongeschiktheid. De rechtbank overweegt dat
het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte neurologisch expertiserapport als uitgangspunt moet dienen.
Er zijn geen klemmende bezwaren tegen het rapport; rechtbank volgt niet het standpunt van
verzekeraar dat rapport louter op anamnese is gebaseerd. Hernieuwd neurologisch onderzoek i s niet
geïndiceerd. De rechtbank is van oordeel dat deskundige voorlichting door een
verzekeringsgeneeskundige en/of arbeidsdeskundige in de rede ligt. Een beslissing op het verzoek zal
dan ook een aanzienlijke investering in tijd en geld vergen. Verzoek afgewezen. Kosten deelgeschil: €
6817; uurtarief € 200 (gevorderd € 297).

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

