
beeradvocaten
Ook in deze negende nieuwsbrief aandacht voor het vrijblijvende inloopspreekuur van Beer advocaten 
en het cursusaanbod van Beer opleidingen. Daarnaast wordt stilgestaan bij het voorzitterschap van 
Marco Zwagerman van ASP en stelt Esther Pans zich aan u voor. Verder aandacht voor de afwikkeling 
van de schade van de slachtoffers van de Legionella-uitbraak op de Westfriese Flora en de juridische 
consequenties van het onderzoek naar de toedracht van de vliegramp met Turkish Airlines.
U meldt zich af of aan voor de nieuwsbrief van Beer advocaten via nieuwsbrief@beeradvocaten.nl.
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Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen slachtoffers van 
personenschade vrijblijvend vragen voorleggen aan dienstdoende advocaten. Een 
afspraak maken is niet nodig. De eerstvolgende spreekuren zijn op donderdag 3 
juni en 1 juli 2010.

Beer opleidingen
Beer opleidingen is een eigen, door de Nederlandse Orde van Advocaten 
erkende opleidingsinstelling. Onder die vlag worden cursussen op het gebied van 
aansprakelijkheid en personenschade georganiseerd, bedoeld voor advocaten, 
schaderegelaars, medisch adviseurs en anderen die zich bezighouden met de 
behandeling van personenschadezaken.
Bij de behandeling van personenschadezaken vindt een constante wisselwerking 
plaats tussen medische en juridische aspecten. Een goede juridische behandeling 
vergt een goed begrip van de medische kant van de zaak. In het najaar van 2010 
organiseert Beer opleidingen daarom een 4-daagse cursus waarin vooraanstaande 
medici op hun vakgebied uitleg geven aan juristen. Tijdens de cursus wordt de 
medische problematiek ook van juridische zijde belicht. De inleiders zullen de 
recentste ontwikkelingen in de rechtspraktijk en op medisch gebied voor het 
voetlicht brengen.
Het praktijkgerichte aspect staat tijdens de verdiepingscursussen van Beer 
opleidingen voorop en dat maakt deze uniek. Houd www.beeropleidingen.nl in de 
gaten voor verdere ontwikkelingen en of aanmeldingen voor de cursus.

Marco Zwagerman voorzitter van ASP
Op 3 maart 2010 is Marco Zwagerman benoemd tot voorzitter van de 
Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). ASP 
is opgericht door gespecialiseerde letselschadeadvocaten die enkel voor 
letselschadeslachtoffers werken. Het doel van ASP is de positie van slachtoffers 
van personenschade te versterken.
Zwagerman over zijn benoeming: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Ik heb 
me ten doel gesteld om de bekendheid van ASP te vergroten. ASP moet meer 
dan nu het geval is, de vaste gesprekspartner zijn van de media in debatten 
over personenschade. De contacten met de media zijn daarom aangehaald 
en versterkt, onder andere aan de hand van persberichten waarin ASP haar 
visie geeft op actualiteiten in de praktijk. Het nieuwe bestuur heeft het 
smartengeldniveau in Nederland als speerpunt gekozen, om de maatschappelijke 
discussie hierover aan te zwengelen. Uit rechtsvergelijkend onderzoek is gebleken 
dat de rechtsontwikkeling voor het belangrijke schadeonderdeel smartengeld 
in Nederland stagneert. Daarbij springt in het oog dat de hoogte van het 
smartengeld achterblijft bij de ons omringende landen. ASP wil de discussie over 
de vaststelling van het smartengeld op een hoger plan brengen.”
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Interview Esther Pans (1976) – advocaat
“Na mijn studie heb ik een jaar gewerkt als gerechtssecretaris bij de 
politierechter. Vervolgens heb ik aan de Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar 
de Euthanasiewet, waarop ik in november 2006 ben gepromoveerd. In 2006 ben 
ik ook begonnen bij Beer advocaten.
Beer advocaten staat gelijk aan een no nonsense-mentaliteit, hoge kwaliteit, 
en het ontbreken van pretenties. Dat spreekt mij zeer aan. Beer is een 
hooggespecialiseerd kantoor met scherpe juristen die de menselijke maat niet uit 
het oog verliezen.

Ik stel mij altijd voor hoe het zou zijn als ik zelf ernstig gewond zou raken door 
een ongeval of medische fout en mij tot een advocaat zou moeten wenden. Wat 
voor een advocaat zou ik dan willen treffen? Ik denk dat ik vooral behoefte zou 
hebben aan iemand die slagvaardig, duidelijk, bekwaam en betrokken is. Iemand 
die de weg kent in die ondoorzichtige letselschadewereld en mij daar doorheen 
loodst, terzijde staat met advies en eerlijk is over de kansen van de zaak. Zo’n 
advocaat probeer ik te zijn. Het is mooi om slachtoffers te kunnen helpen hun 
weg te vinden in de juridische doolhof waarin ze zijn beland.”

Afwikkeling schade van de slachtoffers van de Legionella uitbraak op de 
Westfriese Flora
De afgelopen maanden is door een team van Beer advocaten gewerkt aan 
het in kaart brengen van de schade van de slachtoffers van de Legionella-
uitbraak op de Westfriese Flora in maart 1999. Beer advocaten heeft samen 
met de aansprakelijke verzekeraars bewerkstelligd dat de bedragen waarvoor 
de aansprakelijke partijen waren verzekerd, via Stichting Tegemoetkoming 
Legionellaslachtoffers (STL) zijn uitgekeerd. 
Nadat vorig jaar bleek dat eerder uitgekeerde bedragen door een van de 
aansprakelijke partijen waren verdonkeremaand, hebben de slachtoffers meer 
dan de helft van hun schade vergoed gekregen. 

OVV presenteert rapport over toedracht ramp met Turkish Airlines
Op 6 mei 2010 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het rapport 
naar de oorzaak van de vliegramp met Turkish Airlines gepresenteerd. De 
conclusie van de OVV is kort samengevat dat bij de landing van het vliegtuig 
sprake is geweest van een defect radiohoogtemetersysteem, waardoor tijdens 
de landing een foutieve hoogte werd aangegeven. Hierdoor is het automatische 
gashendelsysteem zich gaan gedragen alsof het vliegtuig zich bevond in de 
landingsfase. Gevolg hiervan is dat het vliegtuig gas terugnam, wat uiteindelijk 
een te grote snelheidsafname veroorzaakte waardoor het vliegtuig neerstortte. 
De OVV heeft duidelijk gemaakt dat vliegtuigproducent Boeing jarenlang op de 
hoogte was van dit defect, maar daartegen niets ondernam. Een andere conclusie 
is dat de piloten van het toestel te laat en inadequaat hebben gereageerd op dit 
defect, waardoor zij niet tijdig een doorstart hebben kunnen maken. 
Beer advocaten staat een grote groep slachtoffers van deze ramp bij. Beer 
advocaten en het door haar ingeschakelde Amerikaanse advocatenkantoor 
Kreindler & Kreindler hebben in een eerder stadium al gesteld dat de oorzaak 
van het ongeval gelegen was in een ontwerpfout van het vliegtuig. De 
onderzoeksresultaten van de OVV bevestigen deze stelling. Op dit moment is er 
een gerechtelijke procedure aanhangig in de Verenigde Staten, waarbij Boeing 
namens cliënten van Beer advocaten is aangesproken. Er zullen op korte termijn 
enkele cruciale beslissingen vallen in die procedure. Slachtoffers, nabestaanden 
of anderszins betrokkenen van deze ramp kunnen voor meer informatie over 
de procedure contact opnemen met Beer advocaten via 020–6732199 of 
vluchtTK1951@beeradvocaten.nl
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