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In deze twaalfde nieuwsbrief van Beer advocaten doen we iets 
nieuws. Beer advocaten wil oud-cliënten een podium bieden om 
te vertellen wat ze na afsluiting van hun zaak op het hart ligt. Dat 
verhaal toont vaak de kracht waarmee zij een moeilijk en langdurig 
proces hebben kunnen doorstaan. Om privacy-redenen worden 
geen namen genoemd van artsen of verzekeraars. Oud-cliënten 
zijn vrij om te bepalen of zij zelf met naam en toenaam vermeld 
willen worden. In dit eerste interview is Carlot (een gefingeerde 
naam) aan het woord. Lees hieronder over haar 14 jaar lange 
strijd om haar gelijk te krijgen. Verder is er ook aandacht voor de 
eerstvolgende vrijblijvende inloopspreekuren en wordt stilgestaan 
bij enkele opmerkelijke en interessante ontwikkelingen in onze 
branche. 

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

Inhoud nieuwsbrief, 30 augustus 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, Geertruid van Wassenaer, 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 1 september en 
6 oktober 2011 van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Cliënten komen, cliënten gaan. Op een gegeven moment worden 
de dossiers gesloten en opgeborgen in het veilige archief. Hoe 
kijken zij terug op een periode van lastige hindernissen, veel 
ellende en uiteindelijk het laatste beslissende woord?
Dat is de invalshoek van een serie interviews met oud-cliënten, die 
hun zaken hebben afgesloten. Zij kunnen als geen ander vertellen 
wat zij in die periode hebben meegemaakt. Hoe hebben zij die 
periode ervaren? In deze aflevering is Carlot (een gefingeerde 
naam) aan het woord. 

Zij oogt frêle en toch sterk. Haar kamer is ingericht met gevoel 
voor detail. Smaakvol zonder overdaad. Rustig. Net als de muziek. 
Opvallend is de grote lelijke bruine doos die midden in de kamer 
staat. Ze schenkt met een doordacht gebaar de thee in en wijst op 
de doos. ‘Daar zit alles in. Mijn leven is ingrijpend veranderd door 
wat ze noemden een ‘kleine medische ingreep’. Het ging fout. 
Binnen een jaar was er de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege. 
Ik dacht: daarmee is de kous af. Maar daarna begon het pas. 
De juridische en financiële afwikkeling heeft bijna veertien jaar 
geduurd. Ploeteren en vechten om gelijk te krijgen. Ik had ook 
zoiets van: ik gun het jullie niet dat ik opgeef.’ 

Lees hier het hele interview met Carlot

Hele leven veranderd door ‘kleine medische 
ingreep’, interview met Carlot   beeradvocaten
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“Tijdens mijn studie had ik al een sterke voorkeur voor 
het aansprakelijkheidsrecht. Door stages bij verschillende 
advocatenkantoren ben ik erachter gekomen dat ik graag op 
dit rechtsgebied werkzaam wilde zijn. Letselschade heeft een 
grote impact op het leven van mensen. Een slachtoffer wordt 
ongevraagd opgezadeld met veel problemen. Die kan daarbij alle 
hulp gebruiken. Door het verlenen van juridische bijstand aan 
degene die dat het hardst nodig heeft, kan ik een bijdrage leveren 
aan de toekomst van een slachtoffer. Dat is dankbaar werk. Beer 
advocaten stond bij mij bekend als hét kantoor op het gebied van 
personenschade. Een kantoor waar kwaliteit, betrokkenheid met 
de cliënt en persoonlijk contact gecombineerd worden. Het is voor 
mij als advocaat het beste kantoor waar ik kan doen wat ik wil 
doen: mensen helpen.”

Versterking team Beer advocaten:
Anouk Oude Hergelink (1988)
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In 2010 heeft de Eerste Kamer tot ontsteltenis van velen een 
wetsvoorstel verworpen dat het mogelijk maakte om naasten 
en nabestaanden een schadevergoeding toe te kennen voor 
immateriële schade als een geliefde een ongeval is overkomen. 
De hoofdreden hiervoor is dat zij bang is dat er een claimcultuur 
in Nederland ontstaat. Op 31 mei 2011 heeft de Kamer echter 
het wetsvoorstel tot uitbreiding van de wet schadefonds 
geweldmisdrijven aangenomen. Hierdoor is het – in beperkte mate 
– alsnog mogelijk om naasten en nabestaanden een immateriële 
vergoeding toe te kennen.
De uitbreiding van de wet schadefonds geweldmisdrijven zorgt 
namelijk voor een betere positie van het slachtoffer en die van 
hun nabestaanden en naasten. Volgens de nieuwe wet kunnen 
bloedverwanten van de overledene een beroep doen op het fonds. 
Daarnaast worden nabestaanden van slachtoffers van ernstige 
gewelds– en zedenmisdrijven gelijk gesteld aan het slachtoffer, 
zodat ook zij nu in aanmerking komen voor vergoeding van 
smartengeld of kosten van therapie. 
Beer advocaten behartigt de belangen van slachtoffers van zeden– 
en geweldsmisdrijven. De advocaten zijn thuis in het indienen van 
dit soort verzoeken bij het schadefonds geweldsmisdrijven, maar 
ook in het adviseren over de vraag of verhaal van schade op de 
werkelijke dader mogelijk is. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Beer advocaten.

 

Schadevergoeding voor nabestaanden en naasten 
via schadefonds geweldmisdrijven  beeradvocaten
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Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) 
heeft een klacht in behandeling genomen tegen Ierland vanwege 
seksueel misbruik van een minderjarige gepleegd door een 
priester. Aan de klacht ligt ten grondslag dat de benadeelde op 
de lagere (katholieke) school stelselmatig was misbruikt door een 
leraar (de priester). De directie van de school was al eerder op de 
hoogte van de wandaden van deze leraar, maar heeft nagelaten 
om daarover het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap én de 
politie te informeren. De leraar kon daardoor tot zijn pensionering 
blijven lesgeven. Mede door de aangifte van de benadeelde is 
de leraar strafrechtelijk veroordeeld voor het misbruiken van ten 
minste 21 voormalige leerlingen. De benadeelde heeft daarna via 
een civiele procedure en een schadefonds een schadevergoeding 
ontvangen. Kern van de klacht  is dat de nationale autoriteiten 
niet verantwoordelijk zijn gehouden voor het feit dat zij het 
misbruik niet hebben weten te voorkomen. De Staat had als 
verantwoordelijke voor en financier van het lager onderwijs zorg 
moeten dragen voor regelgeving dat kinderen beschermt tegen 
misbruik. Ook is de Staat verantwoordelijk voor het falen van 
de directie van de school, alle ambtenaren, en wegens het niet 
treffen van adequate maatregelen nadat misbruik werd gemeld. 
De benadeelde stelt dat hierdoor onder meer artikel 3 EVRM (het 
verbod op onmenselijke en vernederende behandeling), artikel 8 
EVRM (het recht op eerbiediging van het privé-leven) en artikel 2 
van het Eerste Protocol (recht op onderwijs) zijn geschonden. Het 
EHRM heeft op 5 april 2011 Ierland gevraagd om te reageren op 
de klacht (zie bijgevoegd persbericht van het EHRM). Een arrest 
is daarom nog niet gewezen door het EHRM. Zodra het arrest is 
gewezen maken wij dat bekend.

EHRM neemt klacht in behandeling na 
seksueel misbruik priester 
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