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In deze alweer elfde nieuwsbrief van Beer advocaten is er aandacht 
voor de eerstvolgende vrijblijvende inloopspreekuren en wordt 
stilgestaan bij enkele spraakmakend activiteiten en zaken waarbij 
Beer advocaten betrokken was. Voorts is er een kennismaking 
met onze nieuwe medewerker Marije Mouris en worden enkele 
door Beer advocaten recent geschreven artikelen benoemd. 

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

Inhoud nieuwsbrief, 4 mei 2011
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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 Bojan Dekker, Rolinka Wijne 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 mei en 9 juni 
2011 van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Het Hof Amsterdam heeft op 29 maart 2011 beslist dat een manege 
aansprakelijk is voor de schade van een vrijwilligster die van een 
paard was gevallen. Zij was niet in dienst van de manege. De 
eigenaar van de manege had haar gevraagd een nieuw paard te 
testen. Hierbij is de vrijwilligster ten val gekomen, nadat het paard 
tegen een hek was aangelopen. Zij liep daardoor ernstig letsel op.  
Een werkgever is aansprakelijk voor schade die werknemers 
oplopen in de uitoefening van het werk, wanneer de werkgever zijn 
zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van het personeel niet 
is nagekomen. Een werkgever is op grond van artikel 7:658 lid 4 
BW op gelijke voet aansprakelijk voor personen met wie hij geen 
arbeidsovereenkomst heeft, zoals uitzendkrachten of vrijwilligers, 
indien hij door hen werkzaamheden laat verrichten die ook door 
eigen werknemers verricht hadden kunnen worden. 
Het hof bevestigt het oordeel van de rechtbank dat de manege 
onvoldoende maatregelen had getroffen om bepaalde risico’s te 
beperken, zodat de manege aansprakelijk is voor de schade. In 
hoger beroep stelde de manege niet aansprakelijk te zijn nu het 
vrijwilligerswerk louter een sportieve bezigheid was. Het hof is het 
daarmee niet eens en stelt dat het testen van nieuwe paarden 
behoort tot de werkzaamheden die ook worden uitgevoerd door 
personeel met een arbeidsovereenkomst. Het enkele feit dat de 
vrijwilligster geen geldelijke beloning ontving, was geen reden om 
geen aansprakelijkheid aan te nemen. 
De vrijwilligster werd in beide instanties bijgestaan door August 
Van van Beer advocaten. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact opnemen via van@beeradvocaten.nl.

Manege aansprakelijk voor letselschade 
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Sinds enkele maanden is Marije Mouris werkzaam bij Beer 
advocaten. Marije over haar keuze:
“Gedurende mijn studie werkte ik als juridisch medewerker op 
een klein advocatenkantoor. Toen merkte ik al dat slachtoffers 
van ongevallen vaak buiten hun schuld om, in complexe situaties 
terechtkomen. Een ongeval kan ernstige gevolgen hebben, niet 
alleen fysiek maar ook emotioneel en financieel. Het is dan een 
dankbare taak om cliënten bij te staan en ervoor te zorgen dat er 
erkenning komt en de schade vergoed wordt. Bij Beer advocaten 
vind ik de kwaliteit en betrokkenheid voor cliënten die ik belangrijk 
vind. Het was voor mij dan ook een logische stap om bij Beer 
advocaten te gaan werken.”

Kennismaking met Marije Mouris (1987) 
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Op 1 april 2011 vond in het Spaanse Málaga een seminar over 
het onderwerp Medische Aansprakelijkheid plaats. Het seminar 
werd georganiseerd door de plaatselijke Orde van Advocaten in 
samenwerking met de Pan European Organisation of Personal 
Injury Lawyers (PEOPIL). Er waren sprekers uit diverse landen. 
Zo werd door een tweetal Engelse sprekers, een gynaecoloog en 
een advocaat, gesproken over het onderwerp schouderdystocie, 
een vorm van geboortetrauma waarbij als gevolg daarvan een 
ernstig zenuwletsel (zogenoemde Erbse parese) optreedt. Een 
Spaanse advocaat zette de stand van zaken omtrent medische 
aansprakelijkheid in Spanje uiteen. Een Oostenrijkse onderzoeker 
bood een rechtsvergelijkend beeld van diverse Europese landen. 
John Beer sprak over mislukte sterilisatie en wrongful life. Bij 
wrongful life gaat het om de geboorte van een gehandicapt kind die 
niet zou hebben plaatsgehad als tijdens de zwangerschap geen 
fout was gemaakt bij de prenatale diagnostiek. Deze problematiek 
heeft in Nederland geleid tot het bekende arrest van de Hoge 
Raad uit 2005 inzake Baby Kelly en haar ouders. De uitspraak 
komt er op neer dat zowel het kind als de beide ouders recht 
hebben op volledige schadevergoeding indien komt vast te staan 
dat tijdens de zwangerschap verzuimd is om voldoende prenatale 
diagnostiek te verrichten terwijl daarvoor in het concrete geval wel 
aanleiding bestond. Tijdens dit seminar werd duidelijk dat in een 
aantal Europese landen verschillend over het onderwerp wordt 
gedacht.
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Verschillende advocaten van ons kantoor publiceren in 
toonaangevende tijdschriften of leveren bijdragen in boeken op 
het gebied van de personenschadepraktijk. Van de volgende 
advocaten zijn of worden de volgende artikelen gepubliceerd:

●  Veeru Mewa, ‘Fundamentele rechten in de personenschade-
praktijk’, in Letsel & Schade 2011, nr. 1 (coauteur met A.F. 
Collignon).
●  Veeru Mewa, ‘Enkele bijzondere aspecten bij de afwikkeling 
van schade van minderjarigen – een rechtvaardiger oplossing 
door een mentaliteitsverandering?’, in Letselschade in een 
breed perspectief. Inleidingen gehouden op het symposion 
van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2011. In mei te 
verschijnen.
●  Pieter van der Nat, ‘Een exhibitieplicht voor slachtoffers? 
Kanttekeningen bij het rapport “Medisch beoordelingstraject bij 
letselschade” ’, in Verkeersrecht 2010, nr. 12.
●  Pieter van der Nat, ‘Wet bescherming persoonsgegevens. 
Het belang voor de afwikkeling van personenschaden’, in Letsel 
& Schade 2011, nr. 2. In mei te verschijnen.
●  Jeroen Quakelaar, ‘Verjaringsperikelen’, in: Letsel & Schade 
2010, nr. 4.
●  Geertruid van Wassenaer, ‘De werknemer en de 
onverzekerde bedrijfsauto. Wie helpt hem uit de penarie’, in 
Verkeersrecht 2011, nr. 1.
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●  Christa Wijnakker, ‘Vergoeding van affectieschade: via het 
EVRM ook in Nederland mogelijk’, in Verkeersrecht 2010, nr. 11.
● Christa Wijnakker, ‘Kroniek jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, half juli tot half november 
2010’, in Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten 2010, nr. 
8.
●  Christa Wijnakker, ‘Kroniek jurisprudentie van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, begin november tot en met 
december 2010’, in Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten 
2011, nr. 1 (samen geschreven met C.F. van Drumpt).
●  Christa Wijnakker, ‘Inzien van medische informatie: niet via 
het equality of arms-beginsel’, in Letsel & Schade 2011, nr. 1.
● Rolinka Wijne, ‘De Wet cliëntenrecht zorg: een zorg minder 
in het aansprakelijkheidsrecht?, in Verkeersrecht 2011, nr. 4.

Geïnteresseerden kunnen de desbetreffende advocaat recht-
streeks benaderen voor vragen over het onderwerp. De meeste 
artikelen zijn ook te vinden op de website van Beer advocaten bij 
het cv van de auteur.
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