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In deze eerste nieuwsbrief van 2014 wordt stilgestaan bij de mogelijkheid 
van no cure no pay in de letselschadeadvocatuur sinds 1 januari 2014. 
Ook is er aandacht voor de recente berichtgeving omtrent de Nuvaring. 
Veeru Mewa is voorts geïnterviewd naar aanleiding van zijn vermelding 
als vooraanstaande (internationale) advocaat op het rechtsgebied 
‘Aviation’ van Who’sWhoLegal. Onze maandelijkse kostenloze spreek-
uren en Beer advocaten op Twitter komen eveneens aan bod. De rubriek 
“oud-cliënten aan het woord” wordt gecontinueerd. Op deze wijze biedt 
Beer advocaten aan voormalige cliënten een podium om te vertellen wat 
ze na afsluiting van hun zaak op het hart ligt. In dit interview vertellen 
Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw hun verhaal. Zij hebben beide 
ernstige brandwonden opgelopen doordat tijdens een vlucht van Kuala 
Lumpur naar Dubai hete koffie en thee op hen is gevallen. Ook is er 
aandacht voor de winterconventie van de American Association for 
Justice (AAJ) in New Orleans.

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

Inhoud nieuwsbrief, 6 maart 2014
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Vanaf 1 januari 2014 is het letselschadeadvocaten toegestaan om 
zaken aan te nemen op basis van een vorm van no cure no pay. Tot 1 
januari was dit voor advocaten verboden. In de letselschademarkt werd 
no cure no pay al op grote schaal aangeboden door niet-advocaten. 
Ook in gevallen waarin dat niet nodig is, bijvoorbeeld in zaken waarin 
aansprakelijkheid en causaal verband al vaststaan. Dan moeten de 
redelijke advocaatkosten door de schadeveroorzaker worden betaald 
en is een no cure no pay overeenkomst in beginsel niet zinvol.

Om letselschadeslachtoffers of hun nabestaanden de mogelijkheid 
te geven in gecompliceerde zaken een letselschadeadvocaat in te 
schakelen, is het verbod op no cure no pay opgeheven. Het gaat om een 
experiment voor vijf jaar, ‘Resultaatsafhankelijke Urenbasis Beloning’ 
(RUB) genaamd. No cure no pay is alleen mogelijk in zaken waarin er 
serieuze discussie is over de aansprakelijkheid of het causaal verband. 
Tegenover de garantie dat het letselschadeslachtoffer niets betaalt als 
geen resultaat wordt geboekt, staat de zekerheid dat het slachtoffer 
nooit meer dan een vast percentage van zijn schadevergoeding aan 
advocaatkosten kwijt is. De totale rekening, inclusief BTW, kan nooit 
hoger zijn dan maximaal 35% van de schadevergoeding.

Beer advocaten neemt deel aan het experiment met no cure no pay 
in de vorm van RUB. Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen via 020-6732199.

No cure no pay vanaf 1 januari 2014 mogelijk 
in de letselschadeadvocatuur
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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 dienstdoende 
advocaten. Een afspraak maken is niet nodig. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op donderdag 6 maart en 1 mei 2014 van 17.00 uur tot 
19.00 uur.
 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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De Nuvaring is een hormonaal anticonceptiemiddel in de vorm van een 
ring die vrouwen in de vagina kunnen plaatsen. Daar scheidt de ring 
hormonen af. Onlangs ontving het bijwerkingencentrum Lareb voor 
het eerst een melding van een sterfgeval dat mogelijk het gevolg is 
van het gebruik van de Nuvaring. Net als de anticonceptiepil Diane35 
kan de Nuvaring trombose als bijwerking hebben. Het sterfgeval zou 
van 2009 dateren maar pas recent zijn gemeld. In de VS zijn over dit 
onderwerp duizenden rechtszaken aanhangig omdat de fabrikant van 
de Nuvaring van deze risico’s op de hoogte zou zijn geweest. Inmiddels 
vinden schikkingsonderhandelingen plaats waarbij fabrikant Merck 100 
miljoen dollar zou hebben geboden om alle zaken te schikken. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via 020-6732199 
of info@beeradvocaten.nl.

Nuvaring
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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. Sinds kort prijkt de naam van Veeru Mewa als 
‘Aviation’ expert op deze lijst. Veeru blijft bescheiden onder deze eervolle 
vermelding die slechts vier Nederlanders ten deel viel. Eervol en bijzonder, 
omdat (voor zover bekend) niet eerder een slachtofferadvocaat op deze lijst 
werd vermeld. Alle reden voor een gesprek met Veeru Mewa.

Lees hier het volledige interview met Veeru Mewa.
 

Veeru Mewa opgenomen op prestigieuze lijst van 
Aviation lawyers
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Paul van Rotterdam (30) en Nicole de Leeuw (28) hadden een heerlijke 
vakantie in Maleisië achter de rug. Zij waren in hun nopjes omdat 
ze, op de terugvlucht van Kuala Lumpur naar Dubai, zitplaatsen bij 
de nooduitgang hadden bemachtigd. Ze lagen heerlijk onder hun 
dekentjes te slapen, toen Paul plotseling wakker werd met het gevoel 
dat zijn kruis in brand stond. Voor hem stond een steward wezenloos te 
kijken naar zijn omgekieperde trolley. Het was een grote ravage. Paul 
had, zittend aan het gangpad, liters hete thee en koffie over zich heen 
gekregen. Nicole, die in het midden zat, kreeg hete thee over haar arm. 
Wat volgt is een nachtmerrie.

Lees hier het volledige interview met Paul van Rotterdam en Nicole de 
Leeuw. 

‘Het was 24 uur lang een hel’ 
Interview met oud-cliënten
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De American Association for Justice (AAJ) is een circa 20.000 leden tellende vereniging 
van slachtofferadvocaten. AAJ houdt jaarlijks een winter- en een zomerconventie. De 
winterconventie vond dit jaar van 7 tot en met 12 februari 2014 in New Orleans plaats. 
De zomerconventies zijn beter bezocht, zeker door niet-Amerikaanse leden van AAJ. 
Deze winterconventie in New Orleans had circa 1800 deelnemers hetgeen voor de 
winter een absoluut record is. Zoals gewoonlijk is de conventie een aaneenschakeling 
van groepsvergaderingen, opleidingsbijeenkomsten en social events. 

Van ons kantoor zijn een aantal advocaten lid van AAJ. Ze zijn ook actief in de 
International Practice Section van AAJ. Het is een ontmoetingsplaats van slachtoffer-
advocaten uit diverse landen die kennis en ervaring uitwisselen en niet zelden in 
internationale zaken samenwerken. Voor ons geldt dat we binnen AAJ contacten 
onderhouden met advocaten met wie we hebben samengewerkt in grote Amerikaanse 
zaken zoals bijvoorbeeld Vioxx en Turkish Airlines. 

Sinds vorig jaar is John Beer (foto) benoemd tot lid van de Board of Governors (een 
soort parlement) van AAJ. Mede daarom was hij in New Orleans. 

Groepsvergaderingen binnen AAJ hebben vaak te maken met speciale onderwerpen 
zoals processen betreffende farmaceutische producten of knie- en heupprotheses. 
Advocaten die dergelijke zaken behandelen wisselen onderling kennis en ervaringen 
uit. Er wordt strikt op toegezien dat alleen slachtofferadvocaten en leden van AAJ die 
bijeenkomsten bezoeken. Ook de International Practice Section had er een vergadering 
waarin lopende kwesties werden besproken. De opleidingsbijeenkomsten van AAJ 
zijn van bijzonder goede kwaliteit. In New Orleans waren ze er onder meer op het 
gebied van de medische aansprakelijkheid en bepaalde farmaceutische producten.

In juli 2014 is de zomerconventie in Baltimore. Daar houdt de International Practice 
Section, waarin Bojan Dekker een bestuursfunctie vervult, een opleidingsbijeenkomst 
waar Veeru Mewa het woord zal voeren. Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen via 020-6732199 of info@beeradvocaten.nl.

Winterconventie van AAJ in New Orleans
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Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen
met medewerking van

Paul van Rotterdam
Nicole de Leeuw (oud-cliënten)

Interview
Angela A.M. van Leeuwen

Vormgeving
Alban K. Bras

Redactie
Anouk Oude Hergelink

Marije Mouris

Eindredactie
Veeru Mewa

         Colofon
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