
beeradvocaten
In deze achtste nieuwsbrief stelt Pieter van der Nat, die binnenkort bij Beer advocaten aan de slag 
gaat, zich voor. Verder staat John Beer, de oprichter van het kantoor en onlangs winnaar van de 
International Trial Lawyer Leadership Award van de American Association for Justice, stil bij het 
vak van letselschadeadvocaat. Daarnaast opnieuw aandacht voor de eerstvolgende vrijblijvende 
inloopspreekuren, de mediation-sectie van Beer advocaten en de vliegtuigramp met Turkish Airlines.
U meldt zich af of aan voor de nieuwsbrief van Beer advocaten via nieuwsbrief@beeradvocaten.nl.
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Beer advocaten versterkt zich met Pieter van der Nat
Beer advocaten versterkt zich per 1 maart 2010 met Pieter van der Nat (62 
jaar). Van der Nat startte ooit bij Goudsmit en Branbergen, een gerenommeerd 
Amsterdams kantoor waar hij leiding gaf aan de omvangrijke sectie 
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht. Na het uiteenvallen van dat kantoor 
is Van der Nat – ook in Amsterdam – Van der Nat Litigation begonnen, een 
kantoor dat inmiddels is opgegaan in AKD advocaten & notarissen. Van der Nat 
heeft tot op heden vrijwel uitsluitend in opdracht van verzekeraars gewerkt. De 
aanstaande samenwerking is dan ook bijzonder.
Van der Nat zelf zegt daarover: “Personenschade is, aan de zijde van degene 
die de schade lijdt, het terrein van Beer advocaten: professioneel, deskundig, 
oplossingsgericht, het belang van de cliënt centraal. Ik heb dat ervaren in de 
ongeveer 25 jaar dat ik als gespecialiseerd advocaat op dit gebied werk. Beer 
advocaten aan de zijde van het slachtoffer, ik daar tegenover aan de kant van 
de verzekeraar. Ik heb besloten mijn ervaring nu volledig in te zetten voor de 
bijstand aan slachtoffers. In de meeste gevallen verloopt de schadeafwikkeling 
redelijk snel en bevredigend. Maar te vaak is dat nog niet het geval, vooral bij 
de grotere en ingewikkelder zaken. Daar wil ik mij voor inzetten en dat kan 
het beste bij Beer advocaten. Ik ga dan ook met veel enthousiasme bij Beer 
advocaten aan de slag.”
Personenschade kan alleen goed geregeld worden als het slachtoffer werkelijk 
centraal wordt gesteld en als de schaderegeling voor het slachtoffer transparant 
is. Van der Nat heeft het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage aan een 
transparantere schaderegeling kunnen leveren. Deze zaak is voor hem een van 
de aanleidingen geweest om zich ook in andere zaken voor slachtoffers te willen 
inzetten.
Van der Nat: “In een door mij behandelde zaak heeft de Rechtbank Zutphen 
een verzekeraar bevolen aan een slachtoffer inzage in zijn dossier te geven. Die 
uitspraak is gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De rechtbank 
heeft daarbij min of meer dezelfde lijn gevolgd als de Hoge Raad eerder heeft 
gedaan in de procedures van Dexia-gedupeerden. In het kader van de regeling 
van personenschade moet het slachtoffer erg veel, vaak hoogstpersoonlijke, 
informatie aan de verzekeraar verstrekken. Door deze uitspraak dient de 
verzekeraar verantwoording af te leggen over hetgeen hij met die gegevens heeft 
gedaan.”
De uitspraak van de Rechtbank Zutphen is de eerste Nederlandse uitspraak over 
dit onderwerp en er zullen er zonder twijfel meer volgen.

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen slachtoffers vrijblijvend 
vragen voorleggen aan dienstdoende advocaten. Een afspraak maken is niet 
nodig. De eerstvolgende spreekuren zijn op donderdag 4 februari en 4 maart 
2010.
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John Beer: internationale samenwerking in belang van Nederlandse 
cliënten
Zoals vermeld in de vorige Nieuwsbrief, is op 28 juli 2009 in San Francisco aan 
John Beer de International Trial Lawyer Leadership Award van de American 
Association for Justice uitgereikt. Deze prestigieuze prijs is Beer toegekend 
omdat hij zich in de afgelopen jaren op bijzondere wijze heeft ingezet voor de 
samenwerking tussen slachtofferadvocaten in alle delen van de wereld. In een 
openhartig interview geeft Beer aan hoe belangrijk internationale samenwerking 
is voor Nederlandse cliënten. “Je ziet dat verzekeraars over de hele wereld al 
langer samenwerken. Als de slachtofferadvocatuur zich op een zelfde manier 
organiseert, kun je op gelijk niveau tegenwicht bieden.” 

Beer over het vak van letselschadeadvocaat dat hem al 32 jaar boeit en 
bezighoudt. Lees hier het volledige interview met Beer;

De mediators van Beer advocaten
Vrijwel elk geschil heeft een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Vaak zien 
partijen, doordat zij in conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet. Hulp van een 
mediator kan daarin verandering brengen. Mediation vormt een goed alternatief 
voor procederen: procedures zijn immers kostbaar en duren over het algemeen 
lang. De kracht van mediation is vooral de eigen actieve betrokkenheid en 
inbreng van beide partijen, dus ook van de getroffene, bij het bereiken van een 
oplossing. Zij zetten zich onder leiding van de mediator samen in om te komen 
tot beëindiging van het geschil. De mediator neemt geen standpunt in, maar 
helpt partijen, samen met hun belangenbehartigers, om op korte termijn een 
eigen oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden is. Omdat de mediator niet 
– zoals de rechter – een beslissing oplegt, maar partijen helpt om eigen keuzes te 
maken, is de uitkomst voor alle betrokkenen gemakkelijker te accepteren.

Beer advocaten beschikt over een zeer ervaren team van in letselschade 
gespecialiseerde mediators, bestaande uit Josée van de Laar, Lydia Charlier 
en Geertruid van Wassenaer. Zij zijn aangesloten bij het Nederlands Mediation 
Instituut. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van 
bovengenoemde mediators via 020-673 21 99. 

Slachtoffers vliegramp Turkish Airlines procederen in VS tegen Boeing 
Op 25 februari 2009 is een vliegtuig van Turkish Airlines, vlak voor landing op 
Schiphol, neergestort. Daarbij zijn negen doden gevallen en raakten 86 mensen 
gewond. Een grote groep slachtoffers van het ongeval heeft op advies van Beer 
advocaten het Amerikaanse advocatenkantoor Kreindler&Kreindler ingeschakeld 
om de schade op vliegtuigbouwer Boeing te verhalen. 
Op 17 november 2009 is de eerste zaak van een van de slachtoffers van de 
vliegramp tegen Boeing bij de rechtbank van Chicago ingediend. Hierin wordt kort 
gezegd aan de rechtbank kenbaar gemaakt welke verwijten er gemaakt kunnen 
worden jegens Boeing. Boeing is volgens Beer advocaten en Kreindler&Kreindler 
aansprakelijk omdat de oorzaak van het ongeval gelegen was in ontwerpfout/
designfout van het vliegtuig. Nu deze eerste stap is gezet, krijgt Boeing de 
gelegenheid daar op te reageren. Daarna zal de rechter bepalen hoe de zaak 
verder behandeld zal worden. 
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Beer advocaten werkt, in de zaken van de slachtoffers die zij bijstaat, nauw 
samen met Kreindler&Kreindler. Op dit moment verzamelt Beer advocaten 
noodzakelijke informatie en inventariseert zij de schade. In de tussentijd wachten 
de slachtoffers ook op de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. 
Zij brengt haar rapport vermoedelijk in maart uit.

Slachtoffers, nabestaanden of anderszins betrokkenen van deze ramp kunnen 
contact opnemen met Beer advocaten via 020–6732199 en 
vluchtTK1951@beeradvocaten.nl
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