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In deze laatste nieuwsbrief van 2013 is er aandacht voor een 
belangrijk arrest van het Europees Hof van Justitie van 7 
november 2013 met betrekking tot vrije advocaatkeuze voor 
rechtsbijstandverzekerden in een procedure. Voorts vertelt een 
voormalig cliënt weer zijn verhaal. Op deze wijze biedt Beer 
advocaten aan voormalige cliënten een podium om te vertellen 
wat ze na afsluiting van hun zaak op het hart hebben. In deze 
nieuwsbrief komt Hans Terbach aan het woord. Hans is zijn 
vrouw verloren na een routine-ingreep in het ziekenhuis. Ook is er 
aandacht voor de Pan-European Organisation of Personal Injury 
Lawyers (PEOPIL) en wordt stilgestaan bij de spraakmakende 
“heftruck-zaak”, waarin het hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde 
dat een BV aansprakelijk is voor letselschade van diens directeur, 
tevens enig aandeelhouder. Tot slot is er aandacht voor de 
eervolle vermelding van Veeru Mewa op de prestigieuze lijst van 
internationale Aviation Lawyers. 

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

Inhoud nieuwsbrief, 3 december 2013
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Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 
een belangrijk arrest gewezen op het gebied van vrije 
advocaatkeuze. Uit het arrest volgt dat verzekerden met een 
rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat mogen kiezen voor  
het voeren van een procedure. De rechtsbijstandverzekeraar dient 
de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de advocaat te 
vergoeden. Daarbij is volgens het hof niet van belang of in de 
procedure procesvertegenwoordiging door een advocaat verplicht 
is. Wel kunnen rechtsbijstandverzekeraars in bepaalde gevallen 
beperkingen stellen aan de kosten die in rekening gebracht 
worden. 

Het arrest is van groot belang aangezien veel rechtsbijstand-
verzekeraars in de polisvoorwaarden hebben opgenomen dat 
rechtsbijstand, ook in geval van een procedure, wordt verleend 
door eigen medewerkers. Ook is vaak opgenomen dat de kosten 
verbonden aan de werkzaamheden van een (externe) advocaat 
alleen worden vergoed als de rechtsbijstandverzekeraar heeft 
bepaald dat de zaak moet worden uitbesteed. 

Het hof heeft aangegeven dat dergelijke polisvoorwaarden in 
strijd zijn met een Europese Richtlijn (87/344 EEG). Dit arrest 
heeft tot gevolg dat verzekerden vrij zijn in de keuze van een 
advocaat in verband met het voeren van een procedure. De 
rechtsbijstandverzekeraar zal de daaraan verbonden kosten 
dienen te vergoeden. Het volledige arrest leest u hier.
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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 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 5 december 
2013 en donderdag 2 januari 2014 van 17.00 uur tot 19.00 uur.
 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Hans Terbach, nu 61 jaar, is oud-rector van een middelbare school. 
Zijn vrouw Els werd in 2006 voor een kleine ingreep opgenomen 
in een perifeer ziekenhuis. Het schoonspoelen van de neusholtes 
leek een routine-ingreep. Hans ging gewoon aan het werk. Niets 
wees erop dat hij zijn vrouw nooit meer levend terug zou zien. 
Tijdens de operatie ging het mis. De KNO-arts merkte hier niets 
van. Hij vertrok direct na de operatie naar een congres in het AMC. 
Daar zag hij zijn patiënte terug. Ze was met spoed overgebracht 
naar het AMC. Zij konden daar helaas niets meer voor haar doen. 
Van de ene op de andere dag was Els overleden. Een grote klap 
voor Hans en zijn kinderen. Hans besloot er alles aan te doen om 
erachter te komen hoe dit had kunnen gebeuren. Wat was er mis 
gegaan? Lees hier het volledige interview met Hans Terbach.

‘Het ergste is dat ik geen afscheid heb kunnen 
nemen’ 
Interview met oud-client
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Onlang heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een BV 
aansprakelijk is voor letselschade van de directeur van de vennootschap. Deze 
directeur was via een beheermaatschappij, waarvan hij enig aandeelhouder 
was, feitelijk de eigenaar van de onderneming.

Op 4 januari 2010 vond een ongeval plaats met een heftruck die spontaan 
achteruit reed. De directeur, die achter de heftruck stond, raakte daardoor 
bekneld. Als gevolg hiervan liep hij zeer ernstig bekkenletsel op. De heftruck 
was eigendom van de BV.

Uit de wet (artikel 6:173 BW) volgt dat de heftruck moest voldoen aan de eisen die 
men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Zo mag een heftruck 
niet spontaan achteruit mag rijden. Als een roerende zaak, zoals een heftruck, 
niet voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen, dan is de bedrijfsmatig 
gebruiker aansprakelijk voor schade die daardoor wordt veroorzaakt (artikel 
6:181 BW). De directeur heeft dan ook zijn eigen BV aansprakelijk gesteld voor 
de schade. De verzekeringsmaatschappij van de BV wees die aansprakelijkheid 
af. Zij stelde dat de directeur feitelijk de bezitter/gebruiker van de heftruck was, 
zodat hij zichzelf aansprakelijk stelde.
 
Zowel de rechtbank als het hof hebben het standpunt van de verzekeraar 
verworpen. Anders dan de verzekeringsmaatschappij stelde, kunnen de BV en de 
directeur niet worden vereenzelvigd. Dat is de kern van het rechtspersonenrecht. 
Het hof heeft geoordeeld dat het bedrijf wordt uitgeoefend door de BV en niet 
door de directeur. De directeur kan dan ook niet als bezitter van de heftruck 
worden aangemerkt. Omdat de heftruck volgens het hof gebrekkig was, moet 
(de verzekeraar van) de BV de schade van de directeur vergoeden. Het arrest  
leest u hier.

De belangen van de directeur worden behartigd door Marco Zwagerman (foto). 
Voor vragen kunt u bij hem terecht via zwagerman@beeradvocaten.nl

BV aansprakelijk voor letselschade directeur
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Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL, 
zie www.peopil.com) is een vereniging van vooral Europese 
letselschadeadvocaten. PEOPIL werd in 1996 opgericht en 
kent 550 leden. De leden zijn afkomstig uit 27 landen binnen de 
Europese Unie, 11 landen in Europa die niet aangesloten zijn bij 
de Europese Unie en 6 landen buiten Europa. De ontwikkeling en 
uitbereiding van PEOPIL is ‘based upon recognition that the issues 
involved in personal injury litigation frequenty extend beyond the 
national boundaries and require an international perspective and 
knowledge’. 

Ieder jaar organiseert PEOPIL een aantal congressen op het gebied 
van personenschade. Op 15 november 2013 vond de conferentie 
“Medical negligence and tourism” plaats. Medisch toerisme, reizen 
om in een ander land een medische behandeling te ondergaan, 
wordt wereldwijd steeds populairder. Medisch toerisme wordt 
vooral gebruikt voor esthetische en orthopedische chirurgie, of 
tandheelkundige behandelingen. Een tweetal advocaten van ons 
kantoor heeft deelgenomen aan deze conventie, die plaatsvond in 
Lissabon. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen 
via hartman@beeradvocaten.nl. 

Conventie Pan-European Organisation of 
Personal Injury Lawyers

  beeradvocaten
         nieuwsbrief #21

Vrije advocaatkeuze | Inloopspreekuur | Interview met oud-cliënt | BV aansprakelijk letselschade directeur | Conventie PEOPIL | Veeru Mewa op prestigieuze lijst
www.beeradvocaten.nl | e-mail | twitter

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


  beeradvocaten

Vrije advocaatkeuze | Inloopspreekuur | Interview met oud-cliënt | BV aansprakelijk letselschade directeur | Conventie PEOPIL | Veeru Mewa op prestigieuze lijst
www.beeradvocaten.nl | e-mail | twitter

De Engelse organisatie ‘The Who’s Who’ is de ‘Official Research Partner 
of the International Bar Association’. Deze organisatie publiceert elk jaar 
een lijst met daarop vermeld de meest vooraanstaande (internationale) 
advocaten per rechtsgebied. 

Veeru Mewa (foto) ontving onlangs het bericht dat hij is opgenomen 
op een van deze lijsten, te weten ‘The International Who’s Who of 
Aviation Lawyers 2014 - Contentious’.
Aviation is onderverdeeld in drie deelgebieden: Contentious, Finance 
en Regulatory. Om deze prestigieuze lijst te bereiken was het 
noodzakelijk dat hij aanbevelingen zou krijgen van partijen uit dat 
specifieke rechtsgebied. 

Veeru Mewa is één van de vier Nederlandse aviation advocaten, die 
is opgenomen op de ‘contentieus’-lijst van 2014. Voor zover bekend 
is hij de eerste Nederlandse slachtoffer-advocaat die deze lijst heeft 
gehaald.

Veeru Mewa noemt het “bijzonder en een grote eer” om op deze 
lijst voor te komen. Hij geeft aan dat “de vermelding van een 
slachtofferadvocaat op deze lijst duidelijk maakt dat slachtoffers van 
vliegrampen of ongevallen aan boord van een vliegtuig inmiddels hun 
weg weten te vinden richting de luchtvaartindustrie voor het verhalen 
van de schade. En dat is een goede zaak”. 

De lijst zal via Who’s Who legal in december van dit jaar worden 
uitgebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
mewa@beeradvocaten.nl. 

Veeru Mewa opgenomen op prestigieuze lijst 
van Aviation lawyers
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Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen
met medewerking van

Hans Terbach (oud-cliënt)

Interview
Angela A.M. van Leeuwen

Vormgeving
Alban K. Bras

Redactie
Anouk Oude Hergelink

Marije Mouris

Eindredactie
Veeru Mewa

         Colofon
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