
In deze nieuwsbrief staan we onder meer stil bij het ongeval met de 
monstertruck in Haaksbergen en de gevolgen van het vaccin tegen de 
Mexicaanse griep (Pandemrix). Dit vaccin werd in 2009 op grote schaal 
toegediend aan jonge kinderen. Ook is er in deze nieuwsbrief aandacht 
voor de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Josée van 
de Laar vertelt in deze nieuwsbrief over een nieuw rekenmodel voor 
het berekenen van overlijdensschade. In de rubriek ‘oud-cliënten 
aan het woord’ vertelt Loes Zomer haar verhaal. Loes werd – al 
fietsend – aangereden door een vrachtwagen en hield daar ernstig 
letsel aan over. 

Ook maakt u in deze nieuwsbrief kennis met onze nieuwe medewerkster 
Arlette Schijns. 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u een goede 
decembermaand en jaarwisseling toe te wensen. 

Als u zich wilt aanmelden (of afmelden) voor deze nieuwsbrief kan dat 
via nieuwsbrief@beeradvocaten.nl. 

Inhoud nieuwsbrief, 12 december 2014
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Op 13 november 2014 is een ‘landelijk kernteam advocaten’ opgericht 
voor de rechtsbijstand aan nabestaanden van de MH17-ramp. 
Het kernteam is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand, 
Slachtofferhulp Nederland en specialistenverenigingen ASP (Advo-
caten van Slachtoffers van Personenschade) en LSA (Vereniging 
Letselschadeadvocaten). Veeru Mewa is een van de leden van het 
kernteam.

Het kernteam heeft tot doel om de algemene juridische belangen 
van nabestaanden te behartigen. Het kernteam zal onder meer een 
aanpak ontwikkelen voor het verkrijgen van een schadevergoeding 
en er zal kennisuitwisseling plaatsvinden met andere advocaten die 
nabestaanden bijstaan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veeru Mewa, 
Maartje van den Steenhoven of John Beer (foto) via telefoonnummer 
020-6732199 of via luchtvaartteam@beeradvocaten.nl.

Vliegramp Malaysia Airlines MH17 (update)
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Op zondagmiddag 28 september 2014 voltrok zich een drama in 
Haaksbergen tijdens het jaarlijkse motorevenement ‘Auto en Motor 
Sportief’. Tijdens een demonstratie is een zogeheten ‘monstertruck’ 
het publiek ingereden. Het publiek had daarbij geen schijn van kans 
zich tegen dit gevaarte met een vermogen van 1500 pk te verweren. 
Wat een prachtige zondagmiddag had moeten zijn, eindigde in een 
afschuwelijk drama. Er raakten 31 aanwezigen gewond en 3 personen, 
onder wie een kind, zijn overleden.

Inmiddels zijn verschillende onderzoeken gestart om antwoorden te 
krijgen op de vele vragen die leven. Want, hoe heeft dit ongeval kunnen 
gebeuren en wie is verantwoordelijk? Hoe heeft de gemeente een 
vergunning kunnen verlenen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen 
te treffen? En: hoe heeft het publiek, slechts afgeschermd door 
dranghekken, zo dicht bij de monstertruckshow kunnen staan?

Juridisch gezien zijn verschillende partijen aan te wijzen die mogelijk 
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het ongeval. Nu de 
monstertruck echter onverzekerd blijkt te zijn, is het Waarborgfonds 
Motorverkeer juridisch gehouden de schade te vergoeden. Het 
Waarborgfonds heeft al aangegeven de schade van de slachtoffers 
te willen compenseren. Zowel letselschade van de slachtoffers 
als overlijdensschade van de nabestaanden van de omgekomen 
toeschouwers dient te worden vergoed.

Beer advocaten behartigt inmiddels de belangen van verschillende 
slachtoffers en staat hen ook bij met het verhalen van een schade-
vergoeding op het Waarborgfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Beer of 
Irene Timmermans (foto) via telefoonnummer 020-6732199 of via 
haaksbergen@beeradvocaten.nl.

Ongeval met monstertruck in Haaksbergen
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         nieuwsbrief #25

Geen tijd of zin om de nieuwsbrieven van Beer advocaten af te 
wachten? Volg Beer advocaten via Twitter en blijf continu op de hoogte 
van belangrijk nieuws op het gebied van personenschade. ‘Follower’ 
worden kan via twitter.com/beer_advocaten. 

Beer advocaten op Twitter

Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen slachtoffers van 
personenschade vrijblijvend vragen voorleggen aan onze advocaten. 
Een afspraak maken is daarvoor niet nodig. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op donderdag 8 januari, donderdag 5 februari en 
donderdag 5 maart 2015 van 17.00 tot 19.00 uur, op Weteringschans 
85-87 in Amsterdam.

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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De Engelse organisatie ‘Who’s Who’ is de ‘Official Research Partner of 
the International Bar Association’. Deze organisatie publiceert elk jaar 
lijsten waarop de meest vooraanstaande (internationale) advocaten 
per rechtsgebied worden vermeld. 

Veeru Mewa werd in 2014 voor het eerst opgenomen op een van deze 
lijsten, te weten ‘The International Who’s Who of Aviation Lawyers 
2014 - Contentious’. Voor zover bekend, was hij de eerste Nederlandse 
slachtofferadvocaat die deze lijst heeft gehaald.

Ook voor het jaar 2015 is Veeru Mewa weer opgenomen op deze 
lijst. Om deze prestigieuze lijst te bereiken, was het noodzakelijk dat 
hij aanbevelingen zou krijgen van diverse partijen uit dat specifieke 
rechtsgebied. Veeru Mewa noemt het ‘wederom een grote eer’ om 
op deze lijst voor te komen. Veeru Mewa: ‘Vermelding op deze lijst 
bevestigt het goede werk dat door ons kantoor voor slachtoffers wordt 
gedaan op het gebied van luchtvaartrecht. Ook maakt het duidelijk dat 
ons werk internationaal niet onopgemerkt blijft.’ Veeru Mewa stond 
eerder slachtoffers en nabestaanden bij van de vliegramp van Turkish 
Airlines op Schiphol in 2009, de vliegramp op het Thaise eiland Phuket 
in 2009 en de vliegramp van Afriqiyah Airways in Tripoli in 2010. Ook 
stond hij de afgelopen jaren slachtoffers bij die letsel opliepen aan 
boord van vliegtuigen in diverse landen. Op dit moment staat hij ook 
nabestaanden bij van de vliegramp MH17. 

De lijst zal via ‘Who’s Who legal’ begin van 2015 worden uitgebracht. 
Voor meer informatie zie hier. Ook kunt u voor meer informatie contact 
opnemen met Veeru Mewa (foto) via mewa@beeradvocaten.nl of via 
telefoonnummer 020-6732199. 

Veeru Mewa weer opgenomen op prestigieuze 
lijst van ‘International Aviation lawyers’  beeradvocaten
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In 2009 zijn op grote schaal vaccinaties tegen de Mexicaanse 
griep toegediend. Veel jonge kinderen zijn toen op advies van de 
overheid gevaccineerd met het vaccin Pandemrix. Bij een aantal van 
hen ontwikkelde zich nadien de neurologische ziekte narcolepsie. 
Narcolepsie is een ernstige en ongeneeslijke ziekte die onder meer 
wordt gekenmerkt door een extreme en onbedwingbare slaapbehoefte. 
In Europees verband is vastgesteld dat bij ongeveer 800 kinderen na 
vaccinatie narcolepsie is opgetreden. 
  
In mei 2014 heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ge-
rapporteerd dat in Nederland 7 gevallen van narcolepsie na vaccinatie 
zijn gemeld. In november 2014 werd door Lareb gesproken over 20 
gevallen. Daarbij werd aangegeven dat in een aantal gevallen een 
mogelijk verband kon worden vastgesteld. Narcolepsie komt meestal 
voor bij jongeren vanaf een jaar of 15. Daarom noemt Lareb het 
opmerkelijk dat de ziekte bij jonge kinderen is opgetreden. 
  
Beer advocaten heeft van enkele ouders van betrokken kinderen het 
verzoek gekregen om de aansprakelijkheid van de overheid en de 
producent van het vaccin te onderzoeken en daarover te adviseren. 

Lees verder op de volgende pagina.

Schade door vaccinatie tegen Mexicaanse 
griep?
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Dat heeft er inmiddels toe geleid dat de overheid en de producent 
aansprakelijk zijn gesteld voor de schade die vaccinatie met Pandemrix 
in deze gevallen heeft veroorzaakt.

John Beer: ‘In 2009 werd de Mexicaanse griep door de overheid gezien 
als een groot gevaar voor de volksgezondheid. Dat was reden voor 
het nemen van maatregelen, maar ontslaat de overheid niet van de 
plicht om dat goed en zorgvuldig te doen. De neurologische ziekte 
narcolepsie leidt tot zeer ernstige beperkingen in iemands leven. Over 
dit risico zijn de ouders van zeer jonge kinderen niet geïnformeerd 
toen aan hen destijds werd geadviseerd hun kind te laten vaccineren. 
Een dergelijk risico hoef je daardoor niet te verwachten. Er bestaat nu 
de terechte vraag wat de overheid en de producent destijds hebben 
gedaan om de gezondheidsrisico’s van het gebruikte vaccin in kaart te 
brengen alvorens het ook massaal aan kwetsbare, jonge kinderen te 
laten toedienen.’  
  
Voor nadere informatie over dit onderwerp kan contact worden 
gezocht met Lucas Hogeling (foto) of John Beer via telefoonnummer 
020-6732199. 

Schade door vaccinatie tegen Mexicaanse 
griep? (vervolg)
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Arlette (foto) versterkt sinds november 2014 het team van Beer advocaten.

Wat deed je voordat je bij Beer kwam? 
‘Voordat ik bij Beer kwam, heb ik jarenlang als advocaat gewerkt op 
grote kantoren waar ik voornamelijk optrad voor de aansprakelijk 
gestelde partij.’

Wat bepaalde jouw keuze voor dit kantoor?
‘Ik wilde mijn ervaring en expertise op het gebied van aansprakelijk-
heidsrecht en procesrecht aanwenden voor degenen die dat het hardst 
nodig hebben. Daarnaast wil ik graag werken op een kantoor waar 
gedrevenheid en passie voor het recht en rechtvaardigheid hoog in het 
vaandel staan.’

Welke missie heb jij in je werk?
‘Ervoor zorgen dat ook slachtoffers gebruik kunnen maken van kwalitatief 
hoogwaardige rechtsbijstand. Juist op het moment in je leven dat je het 
meest kwetsbaar bent, is het essentieel dat je een goede advocaat aan 
je zijde hebt.’        

Waarom koos je specifiek voor letselschade, aan de 
slachtofferkant?
‘Juist slachtoffers van letselschade hebben door hun kwetsbare en vaak 
ongelijkwaardige positie belang bij een goede advocaat, die evenwicht 
kan brengen in de discussie met de aansprakelijke partij.’    

Wat kenmerkt jou als advocate? 
‘Ik ben een bevlogen advocaat. Ik zal alle registers opentrekken om 
de belangen van mijn cliënten zo goed mogelijk te behartigen, ook als 
dat betekent dat er geprocedeerd moet worden. Het herstel van het 
slachtoffer moet daarbij uiteraard voorop blijven staan.’
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  beeradvocaten
         nieuwsbrief #25 Op 6 en 7 november 2014 vond het jaarlijkse Jonge Balie congres plaats. 

Dit is een congres bedoeld voor alle (circa 300) jonge advocaten in 
opleiding in Nederland. Dit jaar vormde het sprookjespark ‘De Efteling’ 
het decor voor het congres. Verschillende sprekers interesseerden 
het publiek met presentaties over de ontwikkeling van het recht en 
vraagstukken met betrekking tot privacy. Elke spreker sprak daarbij 
tegen de achtergrond van zijn of haar eigen rechtsgebied.

Ook John Beer was uitgenodigd te spreken voor het jonge publiek. John 
Beer sprak over de ontwikkelingen in het medisch aansprakelijkheids-
recht en de privacy ten aanzien van medische gegevens. Zo vroeg hij 
het publiek of het gerechtvaardigd is dat patiënten de bewijslast dragen 
voor het bestaan van een medische fout, terwijl zij afhankelijk zijn van 
de informatie die het ziekenhuis daarover verschaft. Een interessante 
en actuele vraag.  

Ook de tweede dag van het congres had een interessante insteek. Het 
publiek nam deel aan het, voor de gelegenheid bedachte, programma 
‘De Jonge Balie draait door’. Verschillende sprekers, onder wie 
topsportster Bibian Mentel en hoogleraar sportrecht professor Olfers, 
namen deel. Zij probeerden een link te leggen tussen de sportwereld en 
de advocatuur en de eigenschappen die in beide takken van sport nodig 
zijn. Bibian Mentel inspireerde het publiek door te vertellen over haar 
doorzettingsvermogen in de snowboardsport. Als gevolg van ziekte en 
een noodzakelijke amputatie verloor zij als topsportser haar onderbeen, 
waarna zij ondanks haar beperking afgelopen Winterspelen in Sochi 
een gouden medaille won. Al met al levert het congres voldoende stof 
tot nadenken op.

Jonge Balie Congres 
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Loes Zomer (49) fietste acht jaar geleden ’s morgens naar haar werk in 
Amsterdam. Het beloofde een mooie dag te worden. Ineens zag zij dat 
een Spaanse vrachtwagen wel erg dicht haar kant op kwam. In een flits 
dacht zij: dit gaat fout.

De vrachtwagen reed met een van de wielen over haar heen. Met een 
traumahelikopter kwamen de artsen naar de plaats van het ongeluk, 
waarna zij Loes met een ambulance naar het ziekenhuis brachten. 
Daar is zij verschillende keren geopereerd. Na twee maanden mocht 
zij naar huis. De revalidatie duurde nog jaren.

Op haar werk, ze was directiesecretaresse, heeft men haar functie 
lang opengehouden. Tot voor kort ging Loes ervan uit dat zij ooit weer 
zou worden zoals vroeger. Maar feit blijft dat zij altijd pijn heeft, het 
spierweefsel in haar rechterbeen niet meer terugkomt, de spieren 
in haar linkerbeen het niet meer allemaal doen, zij medicijnen moet 
slikken, op krukken moet lopen en arbeidsongeschikt is en blijft. 

Vanaf het begin werd Loes Zomer bijgestaan door Mirella Hartman. 
Zij heeft Loes wegwijs gemaakt in, zoals Loes het uitdrukt, een wereld 
waar je geen weet van hebt. 

Lees hier het hele interview met Loes. 

‘Ik dacht steeds: ik ben sterk, ik kan het wel 
aan’ 
Interview met oud-cliënte - Loes Zomer
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In 2009 is een werkgroep onder de naam ‘Denktank Overlijdensschade’ 
gestart met het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethodiek voor de 
berekening van overlijdensschade. Op 18 november 2014 is de tot stand 
gekomen notitie aan staatssecretaris Fred Teeven aangeboden. Josée 
van de Laar (foto) was een van de deelnemers aan deze denktank.

Wat was de doelstelling van de ‘Denktank Overlijdensschade’?
‘De bestaande methode was aan nabestaanden niet uit te leggen: zeer 
complex en men kon ondoorzichtig schuiven met uitgangspunten. Die 
berekeningsmethode was gebaseerd op het vaststellen van de vaste 
lasten en van de variabele lasten van een gezin. Vaste lasten zijn niet 
zo vast als men denkt. Als een echtpaar een duur huis had gekocht 
terwijl een ander echtpaar met hetzelfde inkomen liever klein woonde 
en wilde sparen of op reis ging, zou de schade voor de nabestaande(n) 
in het eerste geval hoger uitpakken dan in het tweede geval. Voor wat 
betreft de variabele lasten was de benadering niet meer van deze tijd: 
een kind zou veel ‘goedkoper’ zijn dan de volwassenen in het gezin 
terwijl duidelijk is dat kinderen in de groei vaak meer nodig hebben 
– kleding en eten – dan hun ouders. De berekening van schades in 
gezinnen met dezelfde inkomens kon in de oude methode dus leiden 
tot heel verschillende uitkomsten.
De denktank wilde een benadering kiezen die zowel nabestaanden als 
rechters begrijpen en die meer ruimte biedt voor de nabestaanden om 
hun leven naar eigen inzicht in te richten.’

Lees verder op de volgende pagina.
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Wat zijn de verschillen tussen beide rekenmethodes?
‘Het grootste verschil is dat in de nieuwe methode alleen gekeken wordt 
naar de besparing die in het gezin optreedt omdat een volwassene 
wegvalt. We hebben het Nibud gevraagd hier onderzoek naar te doen. 
De uitkomst van dit onderzoek is dat de besparing heel precies in een 
percentage van het netto gezinsinkomen wordt gevat. Er hoeft dus 
geen onderzoek meer gedaan te worden naar alle vaste lasten van 
een gezin. De jaarschade kan met deze benadering heel eenvoudig 
worden vastgesteld.’

Verwacht jij dat de notitie een breed draagvlak krijgt binnen de 
letselschadebranche?
‘Gezien de samenstelling van de denktank, het overleg met De 
Letselschade Raad, een brainstormsessie met de rechters die zich met 
letsel- en overlijdensschade bezighouden en de consultatierondes met 
de achterban, verwacht ik zeker een breed draagvlak. De Letselschade 
Raad heeft ons initiatief verwerkt in een concept-richtlijn. Voorzitter 
Aleid Wolfsen van De Letselschade Raad heeft bij de presentatie van 
onze notitie gemeld dat de richtlijn zo goed als klaar is en dat inhoudelijk 
onze benadering volledig wordt gevolgd.’

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met 
Josée van de Laar via vandelaar@beeradvocaten.nl of via telefoon-
nummer 020-6732199. 
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Verschillende advocaten van ons kantoor publiceren regelmatig in 
toonaangevende tijdschriften, leveren bijdragen aan boeken op het 
gebied van personenschade of worden geïnterviewd voor tijdschriften 
over personenschade. We tonen u publicaties/interviews uit 2014, die 
nog niet beschikbaar waren ten tijde van het uitkomen van de vorige 
nieuwsbrief. 

•    Faro Sobczak (in co-productie), Law and epidemiology: 
Misinterpretation of epidemiologic information in claims for asbestos-
related diseases, OA Epidemiology 2014 Jan 18;2(1):1.

•    Lydia Charlier, Bewijsvragen en hun antwoorden in 
beroepsziektezaken – deel 2, TMGA jaargang 28, juni 2014, pagina 
46-56.

•    John Beer (in co-productie), Schadevergoedingen om te huilen, 
Tijdschrift Mr., editie 11 2014, pagina 79-85, interview met o.a. John 
Beer over MH17, smartengeld, no cure no pay en medische missers.

•    Arlette Schijns (in co-productie), De schadeclaim van het 
slachtoffer van strafbare feiten; de bruggenbouwer tussen twee 
rechtsgebieden?, TVP 2014, nr. 2, pagina 38-47.

•    Arlette Schijns (in co-productie), Bindt het bewijsrecht de 
bindend adviseur in verzekeringsrechtelijke geschillen?, bundel: 
Onderzoekscentrum Onderneming en Recht, pagina 247-280. 
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