
opt/ 
11.111 

400 Een werknerner van een verf-
fabriek die reinigingsmiddel op z ji n 
lichaam krijgt, maar geen blijvend 
letsel overhoudt. 

Advertentie 

De koning onder de koffie 
MET TWEE LUXE DUBBELWANDIGE GLAZJEN CADEAU T.W.V. 07,951 

Profiteer van 459/o korting, 2 luxe dubbelwandige 
glazen cedeau en gratis leveringt 

oak leverbearals calefhevrije bonen en snelfiltarmaling 

2 kg 
Van C 	35,00  

Voor C 19,99 
Gratis 

levering 

Profiteer van  33%  ...Ming, 2 luxe 
dubbelwand ge 01 anno cadeau no gratis levering! 

BESTEL NU: WWW.KOFFIEVOORDEELNL/STUNTPRUZEN 
of gebruik de onderstaande bon 

'war aver inform. over de pakketan kunt u tefecht op renno.00nieveordeaniknorynj.,1 

Nam 

Strut: 	 Nr, 

Pc,slcode: 

Telefoon: 	 Geboortedangn: 

Egli Gratis thuisbezorgd 

Altijd zeer scherpe prijzen V 

X C Zeer Snelle levering 

eetaling per factuur 

O Age A-merken voor stuntprilzen 

Vragen? Telefoon 030 - 32 000 92 
(ma 	vr van 9:00 tot 17:001 
of mall near contact@kofflevoordeel.n1 =
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Gees ver-,endkosten3 Beta!, per factuur na levenng. Gemakkel,tr en ,ontler 
Sony.= San 0,0w anrefranigeml 	 IfieWordoel.AnWeardinirnr.,4601,79HINIBluleterweld 

Jalk  bestel 

01 	X 2 kg Kolfieborlan Grand 	haliano.2 luxe clubbetwandiga glazen cadeau E 1990, 
oak leverbaar als caleinevrkla bonen2 kg an aneffilterrnrding 2 kg 

x ,09 Capsules Grand Maestnanaliano .21000 dubbelwandige plazen cadeau E24,99 

koffievo o rdeel..nl 
:5. kmrrm'4rsv*e4 :4; ,64;090n--; 
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Ten eerste 

Werken in Australie wordt 
moeilijker voor buitenlanders 
Sacha Kester 
Amsterdam 

Australie gaat het voorbuitenlan-
ders moeilljker malcen am een 
werkvisum te krijgen.`Australiers 
gaan voor', stelt premier Malcolm 
Turnbull op Facebook, waar hij 
dinsdag bekendmaakte dat het 
popuLiire 457-visum wordt ge-
sdirapt.Erkomt een systeem met 
veel strengerevoorwaarden voor 
in de plaats. 

Waarschijnlijk probeertTumbull po-
pulistisch e partijen de wind uit de zei-
len te nemen. Die hameren al veel Ian-
ger op een nationalistischerbeleid en 
volgens de peilingen is hun aanhang 
flinkgegroeid.Turnbull zelf zegt dater 
geen politick motief is, mast zijn  

woordkeus ('Australische banen' en 
'Australische waarden') doet anders 
vermoeden. 'De regering ontkent dat 
deze stevige taal een reactie is op One 
Nation', sneert Pauline Hanson, poli-
tick leider van deze exereem-rechtse 
partij op Twitter, 'maar we weten alle-
maal beter.' 

Immigratie is inAustralie eengevoe-
lig punt Vluchtelingen warden al ja-
ren op afstand gehouden door hen te 
deporteren naar eilanden vet buiten 
de eigen kust en ook andere vormen 
van immigratie zijn de afgelopen acht 
jaar teruggebracht: van 300 duizend 
nieuwkomers in 2009 tot190 duizend 
vorig jaar. Proportioneel vormen de 
houders van het 457-visum een steeds 
groter deel van deze groep. Op dit mo-
ment zijn het er ongeveer 96 duizend 
(voomamelijk IndiErs, Britten en Chi- 

nezen).Hun visum blifftvolgensTum-
bull gewoon 

Australie heeft een werkloosheids-
percentagevan 5,9 procenten populis-
ten van de linker-code rechterflank 
wijzen ergraag op dat buitenlanders 
banenlcrijgen dieeigenlijknaarAustra-
hers moeten gaan. Het 457-visum is in 
1996geintroduceerd om hogeropgelei-
den binnen te halen. Mast het is be-
kend datsommige werkgevers hetpro-
gramma misbruikenom ook lager op-
geleiden aan te treldcen. We zijn een 
land van immigranten', zei Turnbull, 
'maar Australiers moeten voorrang 
krijgen als hetgaat om Australische ba-
nen: Hetlijkteen echovan het'America 
First' van Trump, die op dezelfde dag 
een presidendeel decreet tekende om 
het Amerikaanse visumprogramma 
voor hoger opgeleiden te herzien. 

OOK SMARTEGELD VOOR DERDEN 
Voorbeeiden van uitgekeerd smartegeld aan slachtoffers plus nieuwe 
regeling vaor derden. Bedragen in euro. 
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Ongeval in attractiepark. Jongen 
moet revalideren en daardoor 
schooljaar overdoen. 

INTERVIEW  JOHN BEER, ADVOCAAT 

Verdriet is 

grold Plothis _ _Lino capsules 
T. owootakkivt,„ 	x-esfort (104 owe) 
Greet nee aw, eserFA, 	C:::sse vim 
he r -  4,--e -4 	 _ 	 noel 

Lu.. gr. di Lusso, Espresso GI ande ,,,,il Delizioso. 

Vandaag debatteert de Tweede Kamer 
over een wet die het ook voor naasten en 
nabestaanden van slachtoffers mogelijk 
maakt smartegeld te krijgen. Hoog tijd, 
vindt letselschadeadvocaat John Beer. 
Toch is hij teleurgesteld. 'Het is te rigide.' 
Door Elsbeth Stoker 

Grand Maestro Italian° is de koning onder de koffie. 
Aileen de allerbeste bones uit Costa Rica, Mexico, 
Colombia on Brazille zijn zeer zorgvuldig geselecteerd 
voor deze prachtlge melange. Vervolgens wordt de 
koffie op een authentieke Italiaanse wijze gebrand. 
Het resultaat is een intense en tevens uiterst verfijnde 
koffie. Een wear genot voor ow smaakpapillen, waar u 
geen genoeg van zult krijgen. Let op! AM u eenmaal 

Grand Maestro Italian° heeft geproefd, dan wilt u 

nooit meer andere koffie. 
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 t Grand Maestro Italian° 

Doze verse koffiebonen van Grand Maestro Italian° zijn 
slow roasted, waardoor de aroma's moor tijd krljgen 
ern vrij to komen. Maak extra voordelig kennis met 
zowel de Celeste ale de Original 1100% Arabica) van 
Grand Maestro Italiano en bepaal zelf uw favoriet. 

H ic!iee ltTir: 
Spaanse 
ouders 
die door 
de fout 
van een 
ander 

een kind verliezen tienduizenden 
euro's aan smartegeld krijgen, en 
Nederlandseouders nu nog hele-
maal nietST Die vraag schootJohn 
Beer nogniet zo fang geleden door 
het hoofd. De Nederlandse letsei-
schadeadvocaat zat op eencongres 
en hoorde daareen Spaanse hoogle-
raarvertellen over het nieuwe smar-
tegeldsysteem dat zijn land had in-
gevoerd. Achteraf sprak Beer de 
hoogleraar aan en stelde hem die 
vraag. 

'Floe komen jullie op een bedrag 
van 90 duizend euro, en soms zelfs 
meerr,vroeg Beer hem. 

'Omdat we het heel ergvinden als 
iemand zijn Idndverliese, ant-
woordde de Spanjaard. 

Vinden Nederlanders het dan 
minder ergom een lcindte verliezen 
door een ongeluk dan de Spanjaar-
den?' 

Het is een vraag waarop Beergeen 
pasidaar antwoord heeft Welk prijs-
kaartje hang je aan het verlies van 
een kind, ouder of echtgenoot? 

Daarover debatteert vandaag de 
Tweede Kamer. Het demissionair ka- 

binet vindt dat naasten en nabe-
staanden van slachtoffers van mis-
drijven, medische missers of onge-
vallenvoortaan recht hebben op be-
dragen tussenis-en 20 duizend 
euro.Het zijn bedragen die - in prin. 
cipe-uitgekeerd zullen worden 
door de verxekeraar van de veroor-
zaker. Hetgeld is geendoel op zich, 
stelt het kabinet, maareen symbool 
van erkenning. 

Het wetsvoorstel is het voorlopige 
sluitstuk van een al jaren slepende 
discussie over affectieschade. Eentje 
die began in 1985 met baby joost. 
Door een medische fout raalcte die 
jongetje zwaargehandicapt. Zijnou-
ders wilden voor hem zorgen. Zijn 
moeder, eenschooldirecteur, zette 
haar loopbaan op een laagpitje. 
Maar, vond ze, dan wil ik als naaste 
van het slachtofferwelwordenge-
compenseerd. 

Aanvankelijkgaf de rechter haar 
gelijk. In 2000 haalde de Hoge Raad 
hier echter eenstreep door. De zaak 
maakte veel los. In de zomervan 
2002 diende toenmalig minister 
van justitie BenkKorthals (WD)een 
wetsvoorstel over affectieschade in. 
Ouders, kinderen en partners van 
slachtoffers zouden voortaan aan-
spraak kunnen maken op maximaal 
10 duizend afro. Onverwacht sneu-
velde de wet in 2010 in de Eerste Ka-
mer. Men vreesde een daimcultuur. 
Bovendien, vonden de senatoren: 



Eigenaar van een stichting wordt 
in een tv-programma in een kwaad 
daglicht gesteld. 

Motorrijder. Elotbreuken en gescheurde milt 
door botsing met auto. Relatief hoog bedrag 
door emst van het letsel. 

Jonge tandarts wordt op zijn fiets 
door een brommer aangereden. 
Loopt daarbij ernstig hersenletsel op. 
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Uitgekeerd smartegeld 

Een timmerman die door een 

i
.  verkeersongeval een huge 

dwarslaesie oploopt. 

Voorbeetd 

Volgens nieuwe regeling I j Stel: een kind overlijdt door 	I 
-1 

hebben nabestaanden L , een medische misser. Nu hebben i 
en naasten ook recht 	.- - ouders nergens recht op. Straka 1 
op smartegeld. 	I I krijgen zij 2500 euro per persoon 1 
	  I 	I 	  _I 

LEZINGEN IN 
NET DRENTS 

MUSEUM 
op  2ATERBAG 

27  MEI &  22  3111.1 

V4yrijeAcaffeir4e 

Ak  

• —7.  •  —A. 

DOK LEZIN GE N IN: 
Amersfoort, Amsterdam, 
Den Bosch, Deventer, 
Hilversum, Leeuwarden, 
Rotterdam, Utrecht & 
Venal €17,50. 

THE 
GREAT 
LIAO 
OPENT DIT WEEKEND 

IN DRENTS MUSEUM 

Ver weg is deze zomer dichthij 
in Assen. Na het Terracottaleger 
en de Tang-dynastie toont het 
Drents Museum een weergaioze 
archeologische schat uit het Verre 
Oosten. Hear meer over daze 
verfiMde nomadencultuur in de 
lezing of studiedag. 

Schrijf u in op  www.vrijeacademie.nl/VKLiao  
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niet in een paar hokjes te vangen' 
verlies is niet in geld uit te drukken. 
En dat terwill de Vrije Universiteit 
twee jaareerder nog een onderzoek 
had gedaan waaruit bleekdat nabe-
staanden en naastenwel degelijk be-
hoefte haddenaanaffectieschade, dat 
dezevormvanerkenningjuist een 
positieve invloed heeft op de rouw-
verwencing. 

Na her drama met Robert M. in de 
Amsterdamse zedenzaak kwam het 
onderwerp opnieuw op de agenda. 
Ookde ouders van de misbruikte kin-
deren wilden zich als slachtoffer in de 
strafzaakvoegen om smartegeld re 
Icrijgen. Zonder succes: de wet voor-
zag erniet in. Daarop kwam toenma-
lig staatssecretarisTeeven met een 
nieuw voorsteL 

Maar, zegt Been 'met het voorstel 
darer nu lig, schieten we weinig op.' 
De advocaat, tevens voorzittervan de 
Europese verenigingvan letselscha-
deadvocaten PEO1'1L, is al jaren aanja-
ger van een wettelijke regeling. Hij 
was betroklcenbij de zaak van baby 
joost En hij kreeg het in 2002 voor el-
lcaar dat een moeder die haar 5-jarige 
dochterverminkt zag liggen op het 
woonerf nadat het kind kort daar-
voor door een taxibus was doodgere-
den via een Iuridische omweg' toch 
een vergoeding kreeg.'Ze zag nasal 
haar idnd braaksel Jigger'. Althans dat 
dacht ze.Toen ze dichterbij kwam, 
zag ze dat het de hersenen van haar 
dochterwaren.' 

Eengruwelijkvoorbeeld, maar dit 
is wel waar het hier urn gaat, zegt 
Been 'Die vrouw was zwaargetrauma-
tiseerd. We hebben haar psychia-
trisch Igen onderzoeken en bepleit 
dat ze niet getraumatiseerd was door 
het verlies van haar kind, rnaar door 
de confrontatie met de directe gevol-
genvan het ongeluk. Toen heeft de 
rechterzogenoemde shockschade 
toegekend. flat kan dus alleen voor 
getuigen van ongevallen, of de di-
recte gevolgen daarvan.' 

U wilde een wettelijke regeling 
voor affectieschade, maar bent 
nu toch teleurgesteld.Waarom? 
'I let laatste dat ik wil, is verderever- 

traging. Maar hetprobleem met deze 
wet: er zijn te weinig hokjes, het is te 
rigide. Er is geen mogelijkheid om in 
uitzonderlijke omstandigheden een 
vergoeding aan te kunnenpassen. je 
hebt een hokje vooremstigletsel, 
vooroverlijden,vooremstig lersel 
door een misdrijf en vooroverlijden 
door een misdrijf. Maar verd riet is 
niet in vier hokjes te vangen. De situa-
ties van naasten en nabestaanden zijn 
zo verschillend. 

'Bijvoorbeeld: ouders van een over-
leden kind komen bij mij op kantoor. 
Ze hebben hun kind verloren omdat 
een dokter die dienst had drunken 

AY 
Waarom krijgen 
ouders in Spanje 
vier keer zo veel 
als hun kind 
overlijdt? 

was en fouren heeft gemaakt In de 
huidigesituatie moet ikze zeggen: 
jullie hebben als ouders geen recht 
op smartegeld. Aileen op een vergoe-
ding van de begrafeniskosten, lenzij 
jullie daarvoorzelf verzekerd zijn. Op 
zo'n moment schaam ik me voor het 
Nederlandse systeem. 

'Ala deze wet wordt aangenomen, 
zal ikvoortaan de tabellenerbij pak-
ken en zeggen: u valt in dit hokje, u 
krligt17.500 euro. Maar dan zullen de 
ouders vragen: ons kind is gestonren 
door onverantwoord gedrag van een 
arts, iemand die zijnplicht verzaakt 
heeft. ICrligik hetzelfde als ouders die 
hunlcindverliezen doordat een auto-
mobilist ongewild, op een ongeluk-
kig moment een four maakte7 Begnjp 
me nietverkeerd: dat laatste voor-
beeld is ook heel erg, maarwordr 
door nabestaanden anders ervaren. 
In het voorgesteldesysteem worden 
ongelijkegevallengelijk behandeld. 
le kunt het verlies van een reeds zieke 
80-jarige niet hetzelfde compenseren 
als datvan een30-jarige moeder in 
een jonggezin.' 

Nederland is een van de laatste 
landen in Europa die dit regelt. 
Welke andere landen zouden een 
goed voorbeeld Ain? 
'In bijna alle omringende landen is 
het betergeregeld dan bier. Sterker 
nog: ons kantoor staat ook veel nabe-
staanden van de ramp met toes tel 
MH17bij en de advocaten van Malay-
sia Airlines konden her aanvankelijk 
niet geloven dat het in Nederland nu 
nog zo karig is. 

'Wat mij betreft is het Spaanse sys-
teem een mooi voorbeeld. Het heeft 
naast algemeneuitgangspunten ook 
oog voor de bijzondere omstandig-
heden. Eris nogal een verschil als een 
ouder die overlijdt kostwinner is, of je 
kinderen nog thuis wonen of als de 
vrouw die overlijdt zwanger was, lk 
merk dat mensen het prettigvinden 
als er aandacht is voor hun persoon-
lijke situatie,waardoorze vrede kun-
nen hebben met de afwikkeling. 

`Daarnaastvraag ik me af: waarom 
bedragen tussen de15- en 20 duizend  

euro? lk weet wat de reacties zullen 
tin als ik zeg: die bedragen zijnte 
laag. Maar we moeten toch een dis-
cussie voeren over wat redelijk is. 
Waarom krilgen ouders in Spanje, 
een land waar de levensstandaard 
lager ligt, vier keerzo veel als hun 
kind overli jdt7 En vorige maand 
oordeelde een Rotterdamse rech-
ter dat een slachtoffer van een me-
dische misser 2 ton krijgt omdat hi] 
niet lang nicer te leven heeft. Ik 
vind dat maximaal 20 duizend 
eurovoor naasten en nabestaan-
den daar in sommigegevallen te 
schril bij afsteelct.' 

Advertentie 

Waarom denkt u dat het 'cabinet 
voor dit plan kiest? 
'Efficientie. De verzekeraars hebben 
een machtige lobby. Zij willen calm-
leerbare risico's metvaste bedragen, 
en geen systeem waarin je zoge-
naamd 'oeverloze' discussies moet 
voeren over de hoogte van de schade-
vergoeding. Maar dergelijke discus-
ales warden ten onrechte als 'oever-
loos'yoorgesteld.Slachtoffers van 
letselschade hebben natuurlijk al 
veel langer recht op smartegeld 
en hetvaststellen van het smarte-
geld in die zakengaat in de praktijk 
goed.' 
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