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In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij enkele spraakmakende 
zaken waarbij Beer advocaten is betrokken. Ook is er aandacht voor 
de internationale congressen van de Pan European Organisation of 
Personal Injury Lawyers (PEOPIL) waar Beer advocaten bij aanwezig 
is geweest en een prominente rol heeft vervuld. In de rubriek “oud-
cliënten aan het woord” vertelt Eugène Dumoulin zijn verhaal. Hij werd 
aangereden door een tram. Als gevolg van zijn letsel viel zijn droom, 
het openen van een champagnebar waarvoor hij net een horeca prijs 
had gewonnen, in duigen. Ook is er een kennismaking met twee nieuwe 
medewerkers en aandacht voor een belangrijk wetsvoorstel waardoor 
ruimere vergoeding voor slachtoffers en hun naasten mogelijk is. Onze 
maandelijkse kosteloze spreekuren en Beer advocaten op Twitter 
komen eveneens aan bod. 

U meldt zich af of aan voor deze nieuwsbrief via
nieuwsbrief@beeradvocaten.nl. 

Inhoud nieuwsbrief, 4 juni 2014
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Op 9 april 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland een belangrijk 
tussenvonnis gewezen in een OPS-zaak (ook wel ‘schildersziekte’). 
Op basis van de strengere eisen die de Hoge Raad al eerder in 
beroepsziektezaken heeft geformuleerd, komt de rechter in deze zaak 
tot het vermoeden dat de klachten arbeidsgerelateerd zijn. Dat doet de 
rechter na een zorgvuldige beoordeling van het bewijs dat naar voren is 
gebracht over de blootstelling aan oplosmiddelen en tekortschietende 
omstandigheden op de werkvloer. De kantonrechter gaat uitgebreid 
in op de rapportage van de door de verzekeraar van de werkgever 
ingeschakelde deskundige. 

Marco Zwagerman (foto), binnen ons kantoor een van de advocaten die 
gespecialiseerd is in beroepsziektezaken zoals deze, was de advocaat 
van het slachtoffer. Marco Zwagerman: ‘Ik ben blij met dit tussenvonnis. 
Deze deskundige, dr. J.G.M. van Rooij van Caesar Consult, wordt in 
OPS-zaken vaak door verzekeraars ingeschakeld om de mate van 
blootstelling aan schadelijke stoffen te beoordelen. Meestal komt hij 
tot de conclusie dat de blootstelling binnen de gestelde normen valt 
en - helaas voor OPS-slachtoffers - volgt de rechter hem daar dikwijls 
in. Maar in deze zaak neemt de kantonrechter gelukkig afstand van zijn 
visie en heeft de kantonrechter de deskundige op een aantal onjuiste 
veronderstellingen gewezen. De deskundige heeft bijvoorbeeld 
onvoldoende rekening gehouden met schadelijke “piekblootstellingen”. 
De werkgever van het slachtoffer moet nu bewijzen dat zij haar 
zorgplicht is nagekomen, óf dat nakoming van die zorgplicht niet had 
kunnen voorkomen dat mijn cliënt zijn gezondheidsklachten kreeg. Ik 
ben benieuwd waar de werkgever in dit stadium nog mee komt. Zij heeft 
namelijk al in een eerder stadium uitgebreid bewijs kunnen presenteren. 
Het eindvonnis zal nog even op zich laten wachten.’  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Zwagerman 
via zwagerman@beeradvocaten.nl.

Belangrijk tussenvonnis in OPS-zaak
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Geen zin of tijd om de nieuwsbrieven van Beer advocaten af te 
wachten? Volg Beer advocaten via Twitter en blijf continu op de hoogte 
van relevant nieuws met betrekking tot personenschade. ‘Follower’ 
worden kan via http://twitter.com/#!/Beer_advocaten. 

Beer advocaten op Twitter

Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen slachtoffers van 
personenschade vrijblijvend vragen voorleggen aan onze advocaten. 
Een afspraak maken is niet nodig. De eerstvolgende spreekuren zijn op 
donderdag 5 juni en 3 juli van 17.00 uur tot 19.00 uur.

 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Geestverruimend en creatief denken bevorderend zijn ze, de congressen 
van PEOPIL: de Europese vereniging van letselschadeadvocaten. 
Deelnemers uit vele landen komen een paar keer per jaar bijeen. 
Het integreren en de uitwisseling van nuttige informatie staan hierbij 
centraal. Onlangs werden in Londen zelfs twee PEOPIL congressen 
daags na elkaar georganiseerd: op 10 april het Young Lawyers congres, 
waarbij Mirella Hartman een van de sprekers was en op 11 april het 
Aviation congres. 
Lees hier verder voor een uitgebreid verslag van deze congressen.

 

PEOPIL congressen april 2014 
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Eugѐne Dumoulin, nu 40 jaar, barstte acht jaar geleden van de energie 
en ideeën. Na het winnen van de prijs voor een bijzonder horecaconcept, 
Café Cadeau 2003, was hij bezig een champagnebar op te zetten. De 
toekomst zag er voor deze veelbelovende ondernemer goed uit. Tot, 
op een voorrangskruising in Den Haag, een tram zich niets aantrok van 
haaientanden en met volle snelheid doorreed. De tram boorde zich in 
de zijkant van zijn auto, sleurde die mee en kwam pas veertig meter 
verder tot stilstand.
Eugène moest uit zijn auto worden gezaagd. Voor zijn leven werd 
gevreesd. Twee weken lang lag hij op de intensive care. Hij had een 
hersenkneuzing. Zijn revalidatie duurde meer dan een half jaar. Na het 
ongeluk begon hij vol goede moed een espressobar. Na een jaar moest 
hij het opgeven. De hectiek van het ondernemerschap was teveel van 
hem gevraagd. Eugѐne Dumoulin heeft nooit opgegeven. Hij bleef zijn 
grenzen verkennen, tegen de muren van zijn kunnen oplopen, uithuilen 
en zichzelf weer opnieuw ‘uitvinden’. De letselschadeprocedure tegen 
de trammaatschappij werd eind 2013 afgerond. Veeru Mewa heeft 
Eugène acht jaar in deze zaak bijgestaan. ‘Hij heeft alles voor mij 
geregeld. Dat had ik er zelf echt niet bij kunnen hebben’, zegt Eugène. 
Lees hier het hele interview met Eugène.

‘Ik heb niet te klagen. Ik leef nog’ 
Interview met oud-cliënt - Eugène Dumoulin
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Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis 6 mensen dood en verwondde 
hij 17 personen in winkelcentrum De Ridderhof. Beer advocaten 
ontdekte dat Van der Vlis een aansprakelijkheidsverzekering had 
afgesloten. Contact met deze aansprakelijkheidsverzekeraar leidde er 
toe dat de verzekeraar besloten heeft het verzekerde bedrag van 
€ 454.000 uit te keren. 

De verzekerde som zal moeten worden verdeeld onder de slachtoffers 
die in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Partijen hebben 
de kantonrechter te Gouda verzocht een zogenaamde vereffenaar aan te 
stellen, die de schade van de slachtoffers zal vaststellen. Letselschade-
expert Berth Groot van Letselschade.com is als vereffenaar benoemd 
en zal alle aanmeldingen beoordelen. Ook slachtoffers die geen cliënt 
zijn van Beer advocaten, kunnen zich hiervoor melden. Voor eventuele 
vragen kunt u contact opnemen met Christa Wijnakker (foto) of Veeru 
Mewa via wijnakker@beeradvocaten.nl of mewa@beeradvocaten.nl. 

Slachtoffers van Ridderhofdrama krijgen een 
schadevergoeding uit de aansprakelijkheids-
verzekering van Tristan van der Vlis 
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Iris Degenaar en Irene Timmermans versterken sinds maart 2014 het 
team van Beer advocaten. 

‘Tijdens mijn rechtenstudie kwam ik met medisch tuchtrecht in aanraking. 
Na een stage bij het centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg, 
werd ik secretaris van de euthanasiecommissie. Daarna heb ik als 
jurist in een universitair ziekenhuis gewerkt. Voor mij was de keuze om 
binnen de letselschade voor slachtoffers te werken dus gauw gemaakt. 
Nadat ik vijf jaar ervaring heb opgedaan bij een klein advocatenkantoor, 
heb ik de overstap naar Beer advocaten gemaakt. Voor mij is dit 
kantoor bij uitstek het kantoor waaraan slachtoffers hun zaak kunnen 
toevertrouwen. Ik vind het belangrijk om als advocaat de zorgen bij een 
slachtoffer weg te nemen. Het geeft mij voldoening om iemand zo veel 
mogelijk terug te brengen in de situatie zoals die zonder ongeval zou 
zijn geweest.’

Versterking team Beer advocaten
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Iris Degenaar (1978)
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‘De letselschadeadvocatuur draait om mensen en om menselijke 
waarden. Dat vraagt om extra toewijding, creativiteit en vechtlust van 
een advocaat. De advocaat moet zichzelf niet alleen de vraag stellen 
welke juridische uitgangspunten voorop moeten staan, maar vooral 
wat humaan en rechtvaardig is in een bepaalde zaak. Letselschade 
kan ieder mens op elke leeftijd overkomen. Ieder slachtoffer moet leren 
omgaan met een verlies. De advocaat kan ervoor zorgen dat het leed 
zo veel mogelijk beperkt wordt. Daar wil ik mij hard voor maken. Beer 
advocaten vormt voor mij de kern van de letselschadepraktijk. Ik heb de 
afgelopen maanden gezien dat mijn collega’s hierbij nooit het belang 
van het slachtoffer uit het oog verliezen.’
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Irene Timmermans (1988)
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Slachtoffers van letselschade hebben in Nederland recht op volledige 
vergoeding van schade.
Het gaat daarbij zowel om materiële als om immateriële schade. 
Materiële schade omvat een breed scala van posten. Het kan gaan 
om kosten van uiteenlopende aard, zoals verband houdend met 
huishoudelijke hulp en verzorging, en om verlies van verdienvermogen.
Vergoeding van immateriële schade (pijn en gederfde levens-vreugde) 
geschiedt door toekenning van een smartengeld. De hoogte van het 
smartengeld in Nederland staat ter discussie. Er bestaat een breed 
gedragen overtuiging dat het smartengeld - ook Europees gezien - te 
laag ligt. Er worden op dit moment initiatieven ontplooid om te bezien 
of hierin verandering kan worden gebracht.    
  Derden hebben - behoudens een enkele uitzondering - geen recht op 
schadevergoeding wegens het letsel of de dood van een ander.
 
In het wetsvoorstel dat op 27 mei 2014 door de regering bij de 
Tweede Kamer werd ingediend worden de vergoedingsmogelijkheden 
van derden uitgebreid:

1. In geval van ernstig en blijvend letsel van een slachtoffer krijgen 
diens naasten het recht op smartengeld (variërend van € 12.500 tot 
€ 17.500)
2. Bij overlijden van een naaste hebben de nabestaanden recht op 
smartengeld (variërend van € 15.000 tot € 20.000)  

Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers 
en hun naaste omgeving (1)

  beeradvocaten
         nieuwsbrief #23

Tussenvonnis OPS | PEOPIL congressen | Interview met oud-cliënt | Schadevergoeding slachtoffers Tristan van der V. | Versterking Beer | Wetsvoorstel affectieschade | Aansprakelijkheid Malaysia Airlines

www.beeradvocaten.nl | e-mail | twitter

         nieuwsbrief #23

http://www.beeradvocaten.nl
mailto:info%40beeradvocaten.nl?subject=
http://www.beeradvocaten.nl/#twitter


  beeradvocaten

Tussenvonnis OPS | PEOPIL congressen | Interview met oud-cliënt | Schadevergoeding slachtoffers Tristan van der V. | Versterking Beer | Wetsvoorstel affectieschade | Aansprakelijkheid Malaysia Airlines

www.beeradvocaten.nl | e-mail | twitter

In dergelijke gevallen wordt de immateriële schade ook wel aangeduid 
als “affectieschade”.
 
Ook wordt in het wetsvoorstel duidelijker en ruimer inhoud gegeven 
aan het vorderingsrecht van slachtoffers in verband met de kosten van 
verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp.
Indien een naaste zorgtaken ten behoeve van het slachtoffer op zich 
neemt en zich daardoor genoodzaakt ziet minder te gaan werken, kan 
het slachtoffer de schade die daarvan het gevolg is als vergoeding 
vorderen.
 
Het wetsontwerp behelst een verruiming van de mogelijkheden 
om schadevergoeding te vorderen. Het is niet de eerste keer dat in 
Nederland wordt voorgesteld om affectieschade voor vergoeding in 
aanmerking te brengen. De vorige keer werd het voorstel in de Tweede 
Kamer breed gedragen doch vervolgens in de Eerste Kamer tot ergernis 
van velen alsnog afgestemd. Het is voor slachtoffers en nabestaanden 
belangrijk dat dit wetsvoorstel het wel gaat halen.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
info@beeradvocaten.nl.

Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en 
hun naaste omgeving (2)
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Er heerst niet alleen onduidelijkheid over wat er met het vermiste vliegtuig 
van Malaysia Airlines is gebeurd, maar ook welke weg nabestaanden 
kunnen bewandelen om een schadevergoeding te ontvangen. Veeru 
Mewa (foto) werd op 7 mei 2014 hierover geïnterviewd door Paul van 
Liempt van BNR. In dit interview gaat hij in op de juridische aspecten 
die spelen bij een dergelijke vliegramp, maar ook op het feit dat het niet 
de eerste keer is dat een vliegtuig spoorloos lijkt te zijn verdwenen. 

Het interview is hier terug te luisteren. 
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Wie is juridisch aansprakelijk voor de 
Malaysia Airlines-ramp?
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Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen
met medewerking van

Eugène Dumoulin (oud-cliënt)

Interview
Angela A.M. van Leeuwen

Vormgeving
Alban K. Bras

Redactie
John Beer

Mirella Hartman
Marco Zwagerman

Eindredactie
Monique Heijst

Veeru Mewa

         Colofon
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