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In deze zesde nieuwsbrief natuurlijk aandacht voor de vliegramp op 25 februari 2009 met een         
passagierstoestel van Turkish Airlines. Uiteraard is er weer aandacht voor het inloopspreekuur. Er wordt 
verder verslag gedaan van onderwerpen die in het kader van het themajaar 2009 (letsel bij kinderen) 
en 2008 (mensenrechten en personenschade) recentelijk aan de orde zijn geweest. Speciale aandacht 
is er voor Antoinette Collignon: zij zal op 6 juni 2009 worden benoemd tot President van PEOPIL, een 
“Europese organisatie met invloed.” Deze nieuwsbrief bevat tenslotte een interview met Joy Smit, die 
op 13-jarige leeftijd betrokken raakt bij een ernstig verkeersongeval en nu, 20 jaren later, terugblikt.
U meldt zich af of aan voor de nieuwsbrief van Beer advocaten via nieuwsbrief@beeradvocaten.nl.
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Inloopspreekuur
Tijdens het gratis inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen 
letselschadeslachtoffers vrijblijvend vragen voorleggen aan één van de 
dienstdoende advocaten. Het spreekuur vindt plaats op iedere eerste donderdag 
van de maand tussen 17.00 en 19.00 uur. De eerstvolgende spreekuren zijn op 
donderdag 7 mei en 4 juni 2009.

Themajaar 2009: letsel bij kinderen
In 2009 staat het thema “letsel bij kinderen” centraal. Prof.mr. A.C. Hendriks, 
hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden, heeft dit jaar afgetrapt 
met een lezing over de (on)mogelijkheden om artsen aansprakelijk te stellen als 
zij kindermishandeling vermoeden, maar niets of te weinig hebben gedaan om 
erger te voorkomen. De oprichters van ACT Nederland hebben, tijdens de tweede 
lezing van het jaar, voorlichting gegeven over de mogelijkheden van scholing en 
reïntegratie van kinderen en jongeren met ernstige beperkingen (dwarslaesie, 
niet aangeboren hersenletsel). In de zomer zal een lezing worden gegeven door 
mr. R.J.P. Kottenhagen, universitair hoofddocent Privaatrecht aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, over aansprakelijkheid van artsen of ziekenhuizen 
vanwege zwangerschaps- of geboorteletsel.

Themajaar 2008: procederen bij het EHRM
Mensenrechten, Beer advocaten kan er sinds een jaar of drie niet genoeg van 
krijgen. Jarenlang hebben ze nauwelijks een rol gespeeld in de letselschade, maar 
allengs is gebleken dat ook op dit rechtsgebied een dusdanig gebruik van deze 
rechten kan worden gemaakt, dat een slachtoffer daar profijt van heeft. Denk aan 
het recht op een eerlijk proces dat in artikel 6 EVRM is verwoord: fair trial en in 
het bijzonder equality of arms. Daar ontbreekt het nogal eens aan in bijvoorbeeld 
medische aansprakelijkheidszaken. ‘Onafhankelijke’ medisch deskundigen die het 
juridisch proces in feite overnemen, dat kan echt niet volgens het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het EHRM van 5 
juli 2007, EHRC 2007, 115 inzake Eggertsdóttir tegen IJsland.
Reden om de aan de Leidse universiteit verbonden prof. mr. Tom Barkhuysen uit 
te nodigen op kantoor om Beer advocaten nader voor te laten lichten over het 
proces in Straatsburg. Barkhuysen gaf ons vooral meer inzicht in de praktische 
kanten van het procederen met en over mensenrechten daar het gaat om de 
vraag of de Nederlandse overheid zich heeft bezondigd aan het schenden van één 
van de rechten van het EVRM. 
Voor onze praktijk was het goed om te horen dat Roemenië onlangs op de 
vingers is getikt via artikel 8 EVRM: het recht op privéleven (Tãtar t. Roemenië 
van 27 januari 2009). Het hof heeft in die zaak aan dit mensenrecht het 
voorzorgsbeginsel gehangen. Kort gezegd komt het erop neer dat de overheid 
gehouden is bepaalde handelingen achterwege te laten als er ernstige specifieke 
gezondheidsrisico’s dreigen. 
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Ook ziet het ernaar uit dat van de overheid schadevergoeding verkregen 
kan worden in civiele zaken die onredelijk lang in het rechterlijk circuit 
vertoeven, hetgeen vaker regel dan uitzondering is in letselschadezaken. In het 
bestuursrecht, waar de overheid al als partij in de procedure betrokken is, geldt 
een vergoeding van € 1.200,00 per jaar vertraging. Er is sprake van vertraging 
wanneer de zaak langer dan twee jaar bij een instantie aanhangig is. Beer 
advocaten kreeg ook nog ingefluisterd hoe de overheid in een civiele zaak voor 
een dergelijk delay ter verantwoording kan worden geroepen.

Vliegramp Turkish Airlines TK 1951
Op 25 februari 2009 is een passagierstoestel van Turkish Airlines vlak voor 
de landing op Luchthaven Schiphol gecrasht. Bij het ongeval zijn 9 mensen 
overleden. Er zijn 86 gewonden waarvan een aantal ernstig. 
Beer advocaten heeft de kennis en ervaring om slachtoffers van dit soort 
vliegrampen bij te staan. Slachtoffers van de Bijlmerramp, de ramp in Faro, 
Portugal, en de ramp op het Thaise eiland Phuket zijn door Beer advocaten 
bijgestaan. 
Slachtofferhulp Nederland en Stichting Slachtoffers Vliegramp 25 februari 2009 
hebben Beer advocaten, CMS Derks Star Busmann en Sap Advocaten verzocht 
gezamenlijk de belangen van de slachtoffers te behartigen. Gezamenlijk staan zij 
op dit moment ongeveer 60 slachtoffers bij. Tijdens een eerste bijeenkomst van 
de slachtoffers, die plaatsvond op 11 maart 2009, is voorlichting gegeven over de 
juridische aspecten van de zaak en de mogelijkheden van schadevergoeding. 
Verschillende internationale verdragen regelen de aansprakelijkheid in geval van 
dood of letsel van vliegtuigpassagiers. Bij vliegrampen geldt een zogenoemde 
risico-aansprakelijkheid: de luchtvervoerder is aansprakelijk voor de schade 
van slachtoffers van een ramp, ongeacht de vraag of er sprake is van schuld. 
Er kan (wel) sprake zijn van een vergoedingslimiet als de vervoerder aantoont 
dat hij geen schuld heeft. Op basis van de voorlopige bevindingen uit het 
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal Turkish Airlines dat naar alle 
waarschijnlijkheid niet kunnen aantonen. Denkbaar is dat ook reisorganisator 
en vliegtuigproducent aansprakelijk zijn. Thans wordt dan ook onderzocht welke 
mogelijkheden de slachtoffers hebben om in de Verenigde Staten een vordering 
in te stellen tegen vliegtuigproducent Boeing.
Het overleg dat inmiddels plaatsvindt met advocaten van Turkish Airlines heeft 
erin geresulteerd dat het grootste gedeelte van de cliënten van Beer advocaten in 
een vroeg stadium een voorschot op de schadevergoeding hebben ontvangen.
Slachtoffers, nabestaanden of anderszins betrokkenen van deze ramp kunnen 
voor meer informatie tijdens kantooruren contact opnemen met Beer advocaten 
via 020–6732199. E-mailen kan ook: flightTK1951@beeradvocaten.nl.

Interview Antoinette Collignon (1965) – advocaat
Een problem solver. Dat ben je als letselschadeadvocaat. Je komt op voor het 
slachtoffer, van wie het leven ernstig verstoord is door letsel. Ik kan mensen 
helpen door deze moeilijke fase te komen. Als dat lukt, is mijn missie geslaagd. 
Dat is mijn drijfveer. Dat inspireert mij. 

Bij Beer advocaten is veel ervaring aanwezig en er is veel kennis. Het is een club 
die zich richt op het ontwikkelen van het vak. Een inspirerende werkomgeving 
met mensen die het vak dragen en uitbouwen. Niet alleen in Nederland maar ook 
op Europees niveau. 
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Mijn interesse in grensoverschrijdende zaken heeft ervoor gezorgd dat ik me 
graag inzet voor slachtoffers die te maken hebben met een vordering in een 
ander land. Het is van groot belang dat de ogen van de Europese landen dezelfde 
richting opkijken als het gaat om bescherming van slachtoffers. Niet voor niets 
was ik in 1997 mede oprichter van PEOPIL, de Pan European Organisation of 
Personal Injury Lawyers. Vanaf het moment van oprichting in 1997 heb ik mij 
actief ingezet voor deze organisatie. Eerst als General Board Member en vanaf 
2003 als Executive Board Member. Op 6 juni 2009 zal ik benoemd worden tot 
President. 
Ik ben trots op deze organisatie, die zich inzet voor het vergroten van kennis 
onder Europese letselschadeslachtoffers, het waarborgen en vergroten van de 
toegang van slachtoffers tot het recht en voor een “proper and fair compensation” 
voor slachtoffers. Daartoe heeft zij overleg met zowel het Europese Parlement 
als de Europese Commissie. Een voorbeeld is een voorstel voor een uniforme 
verjaringsregeling in grensoverschrijdende zaken. Maar ook medisch toerisme 
is een zo’n onderwerp waar Peopil zich voor inzet. Overigens bestaat Peopil 
niet alleen uit slachtofferadvocaten. Juist ook de aanwezigheid van advocaten 
die voor verzekeraars optreden maken de invloed van Peopil in Brussel tot 
een onafhankelijke en betrouwbare partij. Peopil organiseert ook seminars 
en congressen. Het aankomende congres van 6 juni aanstaande te Malta is 
daar een voorbeeld van. Die dag zal de praktische kant van het doen van 
grensoverschrijdende taken belicht worden. 
Peopil is voor mij een mooie kans om op Europees niveau de rechten van 
slachtoffers te verbeteren. Europa wordt nu eenmaal belangrijker. Daar kunnen 
we niet meer omheen. De uitspraken van het Europese Hof en het Hof van 
Justitie raken onze zaken op nationaal niveau. Het werk is en blijft een enorme 
uitdaging!

Interview Joy Smit (1976) – slachtoffer van een verkeersongeval
Op 20 april 1989 raakt de dan 13-jarige Joy met haar fiets onder een 
rechtsafslaande vrachtwagen en wordt slachtoffer van de bekende dode hoek. 
Op de intensive care wordt Joy gedurende een week slapende gehouden. Als zij 
wakker wordt, mist zij haar rechterbeen en het rechter deel van haar bekken. Het 
linker deel van het bekken is verbrijzeld en wordt bij elkaar gehouden door twaalf 
pennen. Haar linkerbeen vertoont verlammingsverschijnselen. Een langdurige 
revalidatie volgt. 
Joy: ‘De eerste tijd verkeerde ik in een roes, een meganachtmerrie. Ik wist niet 
waar ik was en wat ik moest, totdat het moment kwam dat ik mij ging realiseren 
wat er aan de hand was. Je hebt vreselijk veel verdriet, je bent ontzettend 
kwaad, vraagt je af waarom ik, waarom dit, hoe moet ik nu verder? Mijn dromen 
waren in één flits voorbij.
Ik wilde heel graag kapster worden en besefte wel dat dat onmogelijk zou 
worden. Ik ben de eerste tijd vooral bezig geweest met overleven, want het was 
helemaal niet zeker dat ik zou blijven leven. Terugkijkend heb ik die intensieve 
periode als topsporter doorgebracht, ben ik dag in dag uit grenzenverleggend 
bezig geweest.’ 
Joy gaat, jaren later, basketballen. Ze doet dat op hoog niveau en wordt 
uiteindelijk geselecteerd voor het Nederlands Rolstoelbasketbalteam. Zij krijgt 
de A-status en zal misschien geselecteerd worden voor de Olympische Spelen in 
Peking. Tijdens een training valt zij met de rolstoel achterover en komt hierbij 
hard met haar hoofd op de grond terecht en loopt een nekhernia op. Einde 
Olympische droom.
Maar Joy zou Joy niet zijn als ze daar toch ook niet een positieve draai aan weet 
te geven: in het kader van haar behandeling voor de hernia, wordt zij onder 
handen genomen door fysiotherapeut Thijs, die er wel héél erg goed uitziet. In 
2009 gaat Joy samenwonen met Thijs.
Lees het volledige verhaal van Joy hier.
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