
Gratis inloopspreekuur | Schietpartij Alphen a/d Rijn | Jaarlijkse conventie AAJ | Interview met oud-cliënt | Prestigieuze prijs John Beer

Dit is alweer de 16e nieuwsbrief van Beer advocaten. Naast 
spraakmakende zaken waarbij Beer advocaten is betrokken, 
is er een interview met John Beer vanwege een internationale 
prestigieuze prijs die hij heeft ontvangen. Ook is er aandacht 
voor Hanno van Veen. In de rubriek “oud cliënten aan het woord”, 
vertelt hij over zijn strijd met de verzekeraar, zijn leven met een 
beperking en hoe het met hem gaat sinds de afwikkeling van zijn 
zaak. De vrijblijvende inloopspreekuren komen eveneens aan 
bod. 

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

Inhoud nieuwsbrief, 5 september 2012
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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. 
Volg ook de advocaten Bojan Dekker, Geertruid van Wassenaer, 
Christa Wijnakker en Veeru Mewa van Beer advocaten voor meer 
tweets op het rechtsgebied personenschade.

Beer advocaten op twitter

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 6 september en 
4 oktober 2012 van 17.00 uur tot 19.00 uur.
 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Op 9 april 2011 loopt Tristan van der V. het winkelcentrum ‘De 
Ridderhof’ in Alphen aan den Rijn binnen. Daar begint hij lukraak 
om zich heen te schieten. In totaal schiet hij 22 mensen neer, 
waarvan er zes mensen komen te overlijden. Van der V. schiet na 
dit gewelddadige misdrijf ook zichzelf dood.

Vrijwel onmiddellijk na deze tragische gebeurtenis  vinden er enkele 
overheidsonderzoeken plaats door onder meer de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
& Sport (IGZ) en het Openbaar Ministerie (Rijksrecherche 
onderzoek).  Uit de verschillende onderzoeken komt onder meer 
naar voren dat Van der V. eigenlijk geen wapenvergunning had 
mogen krijgen vanwege strafrechtelijke antecedenten en een 
psychiatrisch verleden.

Ondanks vele verzoeken van nabestaanden en slachtoffers 
hiertoe, willen de verantwoordelijke partijen hun fouten niet 
erkennen en geen helderheid bieden over de belangrijke vraag 
wat er precies is gebeurd en hoe het heeft kunnen gebeuren  dat 
Van der V. over wapens en munitie mocht beschikken. 
Om toch antwoord op de vele bestaande vragen te verkrijgen, 
hebben slachtoffers Beer advocaten ingeschakeld.

Voor meer hierover zie artikel NOS. Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Veeru Mewa (foto) via 020-673 21 99 of 
mewa@beeradvocaten.nl.

Beer advocaten staat slachtoffers en nabestaanden bij 
van schietpartij winkelcentrum ‘De Ridderhof ’  te 
Alphen aan den Rijn  beeradvocaten
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Van 28 tot en met 31 juli 2012 vond in Chicago de jaarlijkse 
conventie van de American Association for Justice (AAJ) plaats. 
AAJ, voorheen genaamd ATLA (Association of Trial Lawyers of 
America) is de tienduizenden leden tellende vereniging van trial 
lawyers. De leden van AAJ houden zich voornamelijk bezig met 
de rechtshulp aan slachtoffers van letselschade; het lidmaatschap 
staat ook open voor niet-Amerikaanse advocaten. 
Een groot aantal van de advocaten bij Beer zijn lid; dit jaar 
bezochten vijf van onze advocaten dit jaarcongres. Tijdens de 
conventie vindt een reeks van educatieve, zakelijke en sociale 
evenementen plaats. De vergaderingen van de International 
Practice Section en die van de International Relations Committee 
van AAJ zijn voor niet-Amerikaanse advocaten van bijzondere 
betekenis. Op die bijeenkomsten vindt uitwisseling van informatie 
plaats tussen slachtofferadvocaten uit diverse werelddelen.

Dit jaar bevatte de educatieve bijeenkomst van de International 
Practice Section diverse lezingen waaronder die van de 
Nederlandse advocaat Veeru Mewa over de International 
Criminal Court in Den Haag en de positie van slachtoffers in dat 
verband. Er was bovendien een internationaal panel, bestaande 
uit Amerikaanse, Canadese, Franse, Engelse en Nederlandse 
advocaten, dat vanuit de diverse achtergronden sprak over 
ethische vraagstukken rond reclame en honoreringafspraken 
zoals No Cure No Pay. De bijeenkomst werd voorgezeten door 
John Beer.

In juli 2013 zal de conventie van AAJ in San Francisco worden 
gehouden. Voor meer informatie over AAJ kan worden verwezen 
naar www.justice.org

 

Jaarlijkse conventie van de American 
Association for Justice (AAJ)
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Beer Advocaten geeft oud-cliënten een podium om te vertellen 
hoe zij terugkijken op een periode van lastige hindernissen en 
de uiteindelijke afsluiting van hun zaak. Dat verhaal toont vaak 
de kracht waarmee zij een moeilijk en langdurig proces hebben 
doorstaan. Hoe hebben zij deze periode ervaren? Dit is de 
invalshoek van een serie interviews die Angela van Leeuwen 
maakt met oud-cliënten die hun zaak hebben afgesloten. 

In deze aflevering is Hanno van Veen, 61 jaar, consultant, aan het 
woord. 
Twaalf jaar geleden viel hij door een openstaand kelderluik. Later 
bleek dat zijn hielbeen was verbrijzeld. Het zag er slecht uit. Niks 
expat, mooie internationale carrière, maar de rest van zijn leven 
gekluisterd in een rolstoel. Zijn motto: ‘Kijk niet om naar wat je 
niet kunt veranderen’, hield hem op de been. Hij zegt nu dat hij 
de hoofdprijs heeft gewonnen. Hij kan weer lopen. Reizen naar 
zijn grote liefde het Verre Oosten. Dankzij een goede dokter. Hij 
heeft geen moment in de situatie berust, maar is behoedzaam 
het gevecht om erkenning van de geleden schade aangegaan. 
Dankzij een deskundige letselschadeadvocaat is het resultaat 
een mooie schikking. Lees hier het hele interview met Hanno van 
Veen.

‘Bij tegenslag moet je heel behoedzaam terugvechten’ 
Interview met Hanno van Veen
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John Beer (foto) is sinds 1992 lid van AAJ. In 2009 werd hem door 
de toenmalige President van AAJ de zogenoemde ‘International 
Trial Lawyer Leadership Award’ uitgereikt. Tijdens de conventie 
van AAJ in juli 2012 in Chicago (zie hiervoor), werd hem door 
de ‘International Relations Committee’ van AAJ een tweede 
internatonale prijs toegekend. Het ging nu om de ‘Jackass Penguin 
Award’. De prijs is vernoemd naar de Afrikaanse pinguin die ooit 
in Zuid-Afrika, tijdens de eerste activiteiten van de International 
Relations Committee van AAJ, als symbool is gekozen voor de 
internationale samenwerking tussen slachtofferadvocaten uit 
verschillende continenten.
De woorden die tijdens de uitreiking door de voorzitter van het 
comité werden gesproken zijn hier te lezen.

In een reactie zei Beer het eervol te vinden dat zijn collega’s zijn 
internationale werk op deze wijze hebben gewaardeerd. Lees hier 
een interview dat Angela van Leeuwen met John Beer had na het 
ontvangen van deze award. 

Slachtoffers van letselschade hebben tegenover een 
aansprakelijke partij recht op vergoeding van de kosten van 
advies van een advocaat. Beer advocaten is bereid om reeds nu 

John Beer ontvangt prestigieuze internationale 
prijs op AAJ Convention
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