Mijlpaalarrest
John Beer (56)
kijkt terug op
Taxibus
Hoe liepen de zaken die ten
grondslag lagen aan wat later
mijlpalen in de jurisprudentie
werden? We kijken terug met
de advocaat van toen.
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‘De moeder kwam bij ons
nadat de verzekeraar haar
jarenlang gezegd had dat ze
de begrafenis vergoed kon
krijgen, en de groeten.’
Jan Pieter Nepveu, journalist
Nannen Holtrop, advocaat

D

e feiten in het Taxibus-arrest
(HR 22 februari 2002, AD5356,
C00/227HR, NJ 2002, 240) zijn
schokkend. ‘Het zou gek zijn als je dit
geen heftig verhaal zou vinden’, zegt
John Beer (Beer Advocaten, Amsterdam)
‘maar in de letselschadepraktijk is dit
niet uitzonderlijk. Bijzonder zijn de
juridische aspecten.’
Een vijfjarig meisje is op haar fietsje
op een woonerf aangereden door een
achteruit rijdende taxibus. De taxibus
is over haar hoofd gereden. Daardoor
is haar schedel ernstig beschadigd en
kwam de schedelinhoud naast haar
hoofd op het wegdek terecht.
Zij had kort voor het ongeval aan
haar moeder gevraagd of zij over het
woonerf naar de nabijgelegen speelplaats mocht rijden. De moeder bevond
zich op het tijdstip van het ongeval in
haar woning. Zij is door een buurvrouw
gewaarschuwd. Op de plaats van het

ongeval zag zij haar dochter levenloos
liggen. Zij zag de schedelinhoud aan
voor braaksel. De moeder heeft een
ambulance gebeld en is vervolgens aanstonds teruggerend naar haar dochter
die op haar buik, met haar gezicht naar
beneden lag. Zij heeft geprobeerd met
haar hand het hoofd van haar dochter
om te draaien. Daarbij heeft zij tot haar
ontzetting ervaren dat haar hand vrijwel geheel in de schedel van het meisje
verdween en dat de schedelinhoud op
straat lag.
Beer: ‘De moeder kwam bij ons nadat de
verzekeraar haar jarenlang gezegd had
dat ze de begrafenis vergoed kon krijgen, en de groeten. Als advocaat mogen
wij hier aan tafel wel vaker uitleggen
aan mensen die hun kind hebben verloren dat de wet helaas zo in elkaar zit.
Maar deze moeder vertelde een bijzonder vreselijk verhaal. Wat de moeder
had waargenomen raakte mij zeer. Daarin lag de sleutel tot een vergoeding. Het
was duidelijk dat de vreselijke details
opgeschreven moesten worden zoals de

moeder die beleefd had, opdat
iedereen zich de gevolgen voor
haar kon voorstellen.
Ons hele kantoor voelde
zich bij de zaak betrokken.
Met name August Van heeft
een grote bijdrage geleverd.
We praatten erover met elkaar:
wat vind jij, zijn we op de
goede weg? We wisten dat we
met iets nieuws bezig waren.
De verzekeraar, die aanvankelijk niks wilde, heeft tijdens
de loop van het proces geprobeerd de zaak alsnog te regelen. Maar mijn cliënte wilde
nu echter liever een beslissing
van de rechter.
We vonden wetenschappers
die bereid waren om mee te
brainstormen. Een psychiater heeft onmiddellijk het
geestelijk letsel omschreven
als een ernstige posttraumatische stressstoornis waarbij
de moeder de afschuwelijke
confrontatie met haar dochter

De kern van
Taxibus
Na de gruwelijke confrontatie die de moeder
onderging, moest zij zich
onder psychiatrische
behandeling stellen. De
Hoge Raad bepaalt dat
de moeder recht heeft op
een vergoeding van haar
schrik- en shockschade
en geeft cumulatieve
vereisten voor het aannemen van aansprakelijkheid: 1. schending van
een verkeers- of veiligheidsnorm, 2. waarnemen van het ongeval of
directe confrontatie met
de gevolgen ervan door
getuige, 3. een nauwe
relatie tussen getuige
en slachtoffer, 4. een
emotionele schok met als
gevolg psychisch letsel.
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herbeleeft, en vastgesteld dat de stoornis niet veroorzaakt was door alleen het
verlies van haar kind. Vervolgens konden wij aantonen dat het niet om overlijdensschade ging maar om letselschade.
Bovendien was de Hoge Raad het met
ons eens dat de bestuurder van de taxibus niet alleen tegenover het overreden
meisje maar ook tegenover haar moeder

onrechtmatig had gehandeld waardoor
vergoeding van letselschade kon plaatsvinden.
Taxibus heeft invloed gehad op de letselschadepraktijk in het algemeen, en dus
ook op de onze. Het rechtsgevoel van
mensen kunnen we nu beter bevredigen.
De moeder heeft laten weten dat het feit
dat ze dit gewonnen had haar echt wat

opgeleverd heeft. Het ging niet om het
geld, maar om de erkenning. Sindsdien
vragen cliënten vaker smartengeld. Dan
kijk ik hoe het geestelijk letsel in relatie
staat tot de confrontatie met het trauma.
Lang niet altijd is het verband aantoonbaar. Dus zo’n beschrijving door de moeder, in al haar horror details, hadden we
echt nodig.’

(advertenties)

Wij leveren u
medische argumenten
Al twintig jaren zijn wij advocaten behulpzaam bij het oplossen van problemen met een medisch
aspect, zoals:

s De operatie van mijn cliënt liep slecht af.Was de behandeling zorgvuldig?
s De erfgenamen van mevrouw stellen dat zij na de brand langer bleef leven dan meneer. Is dat juist?
s Is de lichamelijke schade van mijn cliënt juist getaxeerd en hoe waardeer ik zijn smart?
s De verzekeringsmaatschappij stelt dat de betrokkene zelfmoord pleegde.Was het geen ongeval?
s De werknemer van mijn cliënt beweert dat hij niet meer kan werken. Kan hij niet net zoveel als vroeger?
s De verzekeringspolis schrijft arbitrage voor. Kunt u een arbiter leveren?
Bertus Rimaweg 18
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Civiele cassatie?
- prijsafspraken mogelijk
- ook op basis van toevoeging
Info: mr H.J.W. Alt, Pb. 82228, 2508 EE Den Haag,
tel.: 070 358 94 79, fax: 070 358 51 97
alt@altkamboer.com, www.altkamboer.com
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