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Rb. Amsterdam 9 mei 2019 

ECLI:NL:RBAMS:2019:3445
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• Ongeval 24 juni 2008

Psychiater:

• ongedifferentieerde somatoforme

stoornis;

• consistent en plausibel 

klachtenverhaal;

• maar: op basis van 

klachtenpresentatie en activiteiten 

zijn geclaimde beperkingen 

onvoldoende objectiveerbaar.
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Neuroloog: 

• geen ongevalsgerelateerde

objectieve neurologische 

afwijkingen ter verklaring van de 

door betrokkene aangegeven 

klachten van de wervelkolom, de 

hoofdpijnklachten en de cognitieve 

problematiek;

• geen neurologisch bepaalde 

beperkingen.



Verzoek: verklaring voor recht dat klachten in juridisch causaal verband staan met ongeval en

medewerking aan verzekeringsgeneeskundig onderzoek
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Rb: 

- expertises op gezamenlijk 

verzoek;

- geen verklarende neurologische 

diagnose en op psychiatrisch vlak 

geen relatie tussen ongeval en 

klachten;

- geen beperkingen;

- geen aanleiding voor VG 

onderzoek want:
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De inzet van een verzekeringsgeneeskundige ligt pas in de 

rede indien en voor zover medische klachten en beperkingen 

en het causaal verband tussen die klachten en beperkingen 

vaststaan.
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“Niet is in geschil dat voor het voortzetten van de 

onderhandelingen tussen partijen vast dient te staan 

dat [verzoeker] thans beperkingen kent als gevolg 

van het ongeval. Nu het onder B verzochte wordt 

afgewezen, zal toewijzing van het onder A 

gevorderde niet kunnen leiden tot het hervatten van 

de schikkingsonderhandelingen en daarmee het tot 

stand brengen van een vaststellingsovereenkomst. 

Bij gebrek aan belang zal ook die vordering worden 

afgewezen.”
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Rb. Midden-Nederland 5 juni 2019, 

ECLI:NL:RBMNE:2019:2483

• werkgeversaansprakelijkheid?;

• psychiatrische expertise 2014: ‘diagnose’ 

aggravatie;

• psychiater op zitting 2018: nieuwe diagnose: 

geen aggravatie maar conversiestoornis;

• nieuwe inzichten in de psychiatrie.
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• standpunt werkgever dat sprake is van strijd met 

professionele standaard onvoldoende uitgewerkt;

• kantonrechter gaat uit van nieuwe diagnose;

• daarmee wordt ook causaal verband 

aangenomen tussen ongeval en klachten en 

beperkingen;

• geen bewuste aggravatie: neuropsycholoog 

heeft in zijn onderzoek controlevragen gesteld. 
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Daaruit kon hij niet afleiden dat [eiseres] bewust 

aggraveert, al vond hij ook dat de uitkomsten “te 

slecht waren om waar te zijn”, waarmee hij 

bedoelde dat delen van het onderzoek 

onverklaarbaar lage uitkomsten gaven. 
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Wat betreft het klachtenpatroon, zoals ook 

beschreven in 4.16-4.18 van het tussenvonnis, 

concludeert de kantonrechter dat aannemelijk is dat 

[eiseres] niet tot loonvormende arbeid in staat is 

geweest vanaf het incident [2008] tot en met 

september 2017. 
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Rb. Den Haag 10 januari 2019, 

ECLI:NL:RBDHA:2019:140 
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• X loopt over ‘niemandsland’ in rijrichting bus;

• bus is vijf meter achter haar als zij plotseling de 

busbaan oprent;

• tegemoetkomende bus;

• bus reed 20-25 km/h;

• remmen en uitwijken baat niet.

-> Overmacht ?
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In het licht van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat [A] geen verwijt gemaakt 

kan worden van het ontstaan van het ongeval. Hij hoefde er geen rekening mee te 

houden dat [verzoekster] , op het moment waarop zij bijna bij de bushalte was, 

plotseling en zonder om te kijken de busbaan op zou rennen, terwijl dat op die 

plaats niet was toegestaan en de bus maar vijf meter achter haar reed. [A] had niet 

anders kunnen handelen dan hij heeft gedaan, om het ongeval te voorkomen. 
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Nogmaals: overmacht?

Rb. Zeeland West-Brabant 14 augustus 2019 (ongepubl.)

• X rent naar bushalte in een poging de bus te halen;

• X glijdt uit over de aluminium ‘blindegeleidetegel’;

• komt met rechtervoet onder rechter voorwiel van de juist vertrekkende bus.

Overmacht?
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Dat wordt niet anders indien deze bestuurster, zoals [eiser] stelt maar Veolia en NN 

betwisten, [eiser] heeft zien komen aanlopen. Dat brengt immers niet mee dat de 

bestuurster er rekening mee diende te houden dat [eiser], niettegenstaande de 

omstandigheid dat de bus zich in beweging had gezet, met onverminderde 

snelheid zou doorrennen, zou uitglijden over de blindegeleidetegel en op de wijze 

zoals hiervoor is omschreven onder de bus terecht zou komen. Dat [eiser] onder 

de bus terecht zou komen was voor de bestuurster zo onwaarschijnlijk dat zij daar 

redelijkerwijs geen rekening mee behoefde te houden.
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IKEA’s ballenbak

Rb. Limburg 27 februari 2019,  ECLI:NL:RBLIM:2019:1865 

Kind A duwt kind B in de ballenbak, waardoor kind C – dat daar al zat – een been 

breekt.

Zijn ouders van kind A aansprakelijk?
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1. Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen 

gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en 

aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden 

toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het 

ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk. 

2. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de 

leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, 

is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, 

aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het 

kind niet heeft belet. 
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De Hoge Raad heeft bepaald dat: ‘aangenomen moet worden dat de in artikel 

6:169 BW bedoelde hypothetische maatstaf meebrengt dat beoordeeld moet 

worden of de gedraging een toerekenbare onrechtmatige daad zou hebben 

opgeleverd, indien deze was verricht door een volwassene en dat daarbij dus 

volledig geabstraheerd wordt van de jeugdige leeftijd van het kind dat de 

gedraging heeft verricht.’ (Hoge Raad 12 november 2004, NJ 2005, 138 

(sneeuwballende kinderen)).
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rb: speelse duw, onderdeel van het spel in de ballenbak;

OSVO / sport- en spelsituatie;

geen art. 6:169 BW-aansprakelijkheid.
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Happy slapping / Wie kaatst I

Rb. Midden-Nederland, ECLI:RBMNE:2019:1745

• WK Voetbalfinale 2010 NL-Spanje;

• man onder invloed van drank en drugs doet aan happy slapping;

• “Niet bij mij”, doet het toch, krijgt een duw;

• hoofd op stoeprand, ernstig hersenletsel;

• aansprakelijkheid?
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• wie zelf begint kan zich niet 

beroepen op normschending van 

een ander;

• slechts anders indien verhouding 

zoek is;

• des te meer reden om reactie te 

verwachten wegens ‘niet bij mij’.
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• Vrouw valt na bezoek aan supermarkt bij instappen over 

boomrooster in parkeerdruppel;

• Gemeente: niet de bedoeling dat rooster en druppel worden 

betreden.

Aansprakelijkheid?

Boomrooster in parkeerdruppel

Rb. Limburg 26 februari 2019, 
ECLI:RBLIM:2019:2196
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De rechtbank is van oordeel dat sprake is van een gevaarzettende situatie. De gemeente 

stelt weliswaar dat het niet de bedoeling is om over de boomrooster, en zelfs om over de 

druppel te lopen, maar er moet ernstig worden betwijfeld of dat bij een doorsnee burger 

bekend is. De gemeente heeft het betreden daarvan niet fysiek onmogelijk gemaakt, noch 

bemoeilijkt. Evenmin heeft zij er voor gewaarschuwd die druppel en de boomroosters niet te 

betreden. Bovendien moet de gemeente er ook rekening mee houden dat de doorsnee 

burger, ook indien hij er van op de hoogte is dat het niet de bedoeling dat over de 

boomroosters en de druppel wordt gelopen, hij dit toch zal doen. 

Bovendien is het betreden van de boomroosters in het onderhavige geval in redelijkheid niet 

te vermijden, doch in tegendeel eerder voorzienbaar. 



Hof Arnhem 23 april 2019, 

ECLI:GHARL:2019:3595

• Man klimt ‘s nachts op ladder 

tegen openstaand 

slaapkamerraam en roept: “Hier 

ben ik [geïntimeerde]!”;

• Bewoner rent naar beneden en 

slaat geïntimeerde, die ernstig 

hersenletsel oploopt.
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• Strafrechtelijke veroordeling wegens mishandeling;

• Hof: causaal 50/50;

• billijkheidscorrectie wegens uiteenlopende ernst verwijten + zeer ernstig letsel: 

75/25.
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• Franse au-pair verongelukt met fiets onder vuilniswagen;

• ouders identificeren hun dochter de volgende dag in mortuarium;

• rechtbank: geen shockschade, want niet voldaan aan 

confrontatievereiste.

Shockschade

Hof Den Haag 23 juli 2019, 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1901
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Taxibus-arrest:

Indien iemand door overtreding van een veiligheids- of verkeersnorm een ernstig ongeval veroorzaakt, handelt hij 

in een geval als hier bedoeld niet alleen onrechtmatig jegens degene die dientengevolge is gedood of gekwetst, 

maar ook jegens degene bij wie door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie met de 

ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht, waaruit geestelijk letsel voortvloeit, 

hetgeen zich met name zal kunnen voordoen indien iemand tot wie de aldus getroffene in een nauwe affectieve 

relatie staat, bij het ongeval is gedood of gewond. De daardoor ontstane immateriële schade komt op grond van 

het bepaalde in art. 6:106 lid 1, aanhef en onder b, BW voor vergoeding in aanmerking. Daarvoor is dan wel 

vereist dat het bestaan van geestelijk letsel, waardoor iemand in zijn persoon is aangetast, in rechte kan worden 

vastgesteld, hetgeen in het algemeen slechts het geval zal zijn indien sprake is van een in de psychiatrie erkend 

ziektebeeld. 
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Hof: Deze confrontatie kan ook plaatsvinden (kort) nadat de gebeurtenis die tot de dood of 

verwonding van een ander heeft geleid heeft plaatsgevonden.

Uit het voorgaande leidt het hof af dat de zichtbare gevolgen van deze zeer ernstige verwondingen met name aan 

het (op meerdere plaatsen gebroken) hoofd ten tijde van de identificatie in het mortuarium – ondanks dat het 

lichaam was gewassen en opgebaard – nog steeds aanwezig waren (in ieder geval in die zin dat [naam dochter] 

“onherkenbaar was”, zoals [appellant 2] heeft verklaard). Het hof acht het aannemelijk dat deze gevolgen, in 

combinatie met hetgeen [appellanten] onder meer aan de hand van camerabeelden van het begin van het 

ongeval (waarop te zien is dat de vrachtwagen de achterkant van de fiets van [naam dochter] raakt) en de in het 

strafdossier opgenomen verklaringen van de getuigen omtrent het ongeval hebben vernomen, een hevige 

emotionele schok bij [appellanten] teweeg hebben gebracht.
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De kennis over de feitelijke toedracht, in combinatie met de waarneming van [naam dochter] in het mortuarium 

kort na het ongeval, maakt dat moet worden aangenomen dat [appellanten] zich bij die identificatie een duidelijk 

en concreet beeld hebben kunnen vormen van de omstandigheden waaronder [naam dochter] is overleden en de 

gevolgen daarvan.
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Vragen?


