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Programma

• Schuld- en risicoaansprakelijkheid 

• Smartengeld, shock- en affectieschade

• Werkgeversaansprakelijkheid 

• Whiplash

• Voordeeltoerekening 

• Rekenrente 

✓Tussendoor: ruimte voor vragen/discussie!
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Schuld- en Risicoaansprakelijkheid 

• Hof Arnhem-Leeuwarden 4 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4261

-> struikelen over plantenbak
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• “Het ongeval/de valpartij heeft plaatsgevonden op een particulier terrein, in een voortuin van een woning. 

Blijkens de foto’s van de voortuin was het een overzichtelijke, ruimte. Boven de voordeur hing een lamp en 

aan de openbare weg stonden lantaarnpalen, waaruit het hof afleidt dat de tuin enigszins verlicht was –

en niet aardedonker.”

• “Er had zich niet eerder een soortgelijk ongeval voorgedaan, zo staat onbetwist vast.”

• “Een bezoeker van een woning mag bovendien een plantenbak of andere objecten in de (voor)tuin 

verwachten en van een bezoeker mag dan ook de nodige oplettendheid en voorzichtigheid worden 

verwacht, zeker in de avond als het donker is en de bezoeker de situatie ter plaatse niet (goed) kent, zoals 

hier het geval is.” 

• “Dit geldt ook als de plantenbak meer in de looproute zou hebben gestaan, zoals [appellante] stelt, of als 

er nog een alternatieve looproute is naar of vanaf de voordeur; ook dan mag van een bezoeker dezelfde 

oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht nu in een (bestrate) voortuin ook andere obstakels of 

oneffenheden in de bestrating aanwezig kunnen zijn.”
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• HR 3 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1809 (Boomwortels)

- Hof acht gemeente als wegbeheerder niet aansprakelijk ex art. 6:174 BW

’dat het hier gaat om voor een rijwielpad langs een bomenrij niet uitzonderlijke oneffenheden.’

• Parl. gesch. Boek 6 (Inv.), p. 1394:

‘dat weggebruikers bij de door hen in acht te nemen omzichtigheid er rekening mee zullen moeten houden dat wegen 
niet steeds in perfecte staat verkeren, bijvoorbeeld wat betreft de stroefheid of gelijkmatigheid van het wegdek (…) 
waarbij uiteraard de aard van de weg (snelweg, dorpsweggetje) een rol speelt.
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Rb. Oost-Brabant 24 februari 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:892 (Fietspad 
met bladeren)

• “De zorgplicht van de provincie gaat echter niet zover dat zij onmogelijk dient te 
maken dat een weg door val van blad en takken glad wordt of dat zij alle wegen in 
haar beheer zo intensief dient te inspecteren dat zij een dergelijke situatie altijd 
onmiddellijk na het ontstaan daarvan te weten komt om gladheid direct te kunnen 
verhelpen. 

• De (financiële) middelen van de provincie zijn begrensd en in dat kader moet zij 
maatregelen nemen die beantwoorden aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte 
van weggebruikers.

• Tijdens de zitting heeft de provincie verklaard dat haar streven is dat de fietspaden 
die onder haar beheer vallen zoveel als mogelijk vrij blijven van losse bladeren en 
takken.

• De omstandigheid dat [eiser] zich door de claxonnerende scooter ongemakkelijk 
voelde, zoals hij heeft verklaard, komt voor zijn rekening.”
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Hof Arnhem-Leeuwarden 6 april 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:3282 (Smeerkuil) 

• De 1,5 meter diepe, niet afgedekte, betonnen smeerkuil bevond zich in de loods van X en was 
daarmee een aan X bekende situatie, die bovendien door X, als eigenaar en gebruiker van de loods, 
in het leven was geroepen. 

• Mede gelet op de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste 
oplettendheid en voorzichtigheid kon worden verwacht en op de hoegrootheid van de kans dat 
daaruit ongevallen zouden ontstaan, is het hof van oordeel dat de smeerkuil voor anderen bij niet-
inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is.

• Waarschuwen: ‘een enkel woord had volstaan’

• Eigen schuld van het slachtoffer? 

• Dekking onder AVP-polis? 

“U bent verzekerd als particulier. Er mag geen sprake zijn van betaalde werkzaamheden.”
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• HR 19 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1722 (Afgebroken boomtak)

- art. 6:174 en/of art. 6:162 BW? 
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Vervolg: Afgebroken boomtak

- Gemeente wist van matige conditie boom & verdere 
verslechtering

- Drukke publieke locatie

- Gebruikers opstapplaats onvoldoende bewust van verzwakte 
boom  

- Aanzienlijke gevolgen bij omvallen of deels afbreken boom

- Noodkap, verplaatsen opstapplaats, afzetting valgebied 
praktisch/financieel niet bezwaarlijk 

Verhouding tot: 

• HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:102 (Plakoksel) 

• HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1271 (Gladheid Ikea)
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Moderne voertuigen: pedelec, speed-pedelec, e-bike

• Artikel 185 WVW

1. Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt 
toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar of houder van het motorrijtuig verplicht 
om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht (…).

3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan 
loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd. 

• Art. 1 lid 1 sub c WVW: motorrijtuig

- alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische 
kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van 
fietsen met trapondersteuning.

• Art. 1 lid 1 sub ea WVW: fietsen met trapondersteuning

- fietsen die zijn voorzien van een trapondersteuning tot een snelheid van 25 km/h.

• Is het huidige systeem nog wel bij de tijd? 

- Aansprakelijkheid naar mate van gevaarzetting?

- Art. 6:162 BW inkleuren naar maatstaven van art. 185 WVW? 

-> Hof Leeuwarden van 8 mei 2002, ECLI:NL:GHLEE:2002:AE2690 (Elektrische rolstoel en auto)
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• Rb. Overijssel 10 november 2021, 
ECLI:NL:RBOVE:2021:4401 (Aanrijding fietser (e-bike) en 
voetgangster)

- Minderjarige die als fietskoerier voor zijn werkgever bezorgt

- Voetganger druk met telefoon, steekt fietspad over en wordt 
aangereden

- Fietser rijdt slingerend en in tegengestelde richting

- Voetganger trekt grondslag van art. 185 WVW tijdens zitting in

- Vordering ex art. 6:162 BW jegens ouders als wettelijk 
vertegenwoordigers 

• Art. 6:162 BW

- ‘De rechtbank is van oordeel dat het gedrag van 
[voetgangster], zonder goed uit te kijken als voetganger 
een fietspad oversteken, bepalend is geweest voor het 
ongeval.’
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• Art. 6:169 lid 2 BW? 

- Ouders enkel qq en niet pro se…

- Los daarvan: kans van slagen? 

• Art. 6:170 BW

- Fout?

- Functioneel verband?

• Overtreding Artw & Nadere regeling Kinderarbeid? 

- Relativiteit (art. 6:163 BW) 

• Rol voor art. 7:658 / 7:611 BW? 
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• Rb. Rotterdam 23 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5704 

(Dekking onder SVI)

- ‘Aansluiten bij causaliteitsmaatstaf van art. 6:98 BW.’

- ‘Aldus wordt de maatstaf mede bepaald door ‘de aard van de 

aansprakelijkheid’. Die aansprakelijkheid berust in dit geval niet op een 

onrechtmatige daad of een andere wettelijke verplichting tot 

schadevergoeding maar op een verzekeringsovereenkomst. Dit brengt mee 

dat, anders dan [naam eiser] stelt, er in beginsel geen plaats is voor een 

ruime toerekening zoals wel het geval kan zijn bij bijvoorbeeld een ongeval 

dat iemand overkomt door een fout van een ander (onrechtmatige daad).’

- Voet- en knieklachten zonder medisch objectieve afwijkingen?

- Psychische klachten op indirecte wijze ontstaan (predispositie)?
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HR 11 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:857 (Voetballer verliest onderbeen)

• Vaststaat dat [geïntimeerde1] niet de bal, maar wel de tegenstander heeft geraakt. De sliding was dan ook 

niet reglementair en vormde een overtreding van de spelregels. 

• Naar het oordeel van het hof was de actie van [geïntimeerde1], die inderdaad een overtreding van de 

spelregels vormde, niet zo buitensporig dat deze viel buiten de kaders van wat deelnemers aan een 

voetbalwedstrijd in redelijkheid mogen verwachten. 
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Rechtbank Limburg 23 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3617 (VenloStormt)

-> wegglijden van ijzeren steigerbuis

• “Het betreft hier immers geen letsel dat tijdens sport of spel door een 
andere deelnemer is toegebracht.”

• “…de relatief vergaande zorgplicht die op een organisator van een 
sportevenement, zoals een stormloopevenement, rust.”



16

Rb. Noord-Holland 10 februari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:877 
(Hond bijt tijdens uitlaten)

-> Degene die de hond uitlaat is niet de eigenaar, maar als mede-bezitter wel risicoaansprakelijk

• ‘Het feit dat [de hond] op naam staat van zijn partner doet daar niet aan af. Zeker 
niet omdat [gedaagde] op de zitting heeft verklaard dat zijn partner de hond niet 
kan uitlaten omdat deze te groot is, zodat hij dat voor haar doet.’



17

• Rb. Oost-Brabant 25 november 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6027 
(Hondenbeet na hand in brievenbus)

- SO bezorgt visitekaartjes eigen bedrijf

- Bij doen van kaartje in brievenbus gebeten door hond die zich in 
woning bevond

- Bezitter aansprakelijk ex art. 6:179 BW?

- Tenzij-clausule? 

- Eigen schuld SO? 
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Rb. Overijssel 11 augustus 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3261 (7-jarige 
valt van manegepaard)

• ‘dat [verzoekster], althans haar ouders, door het aangaan van een 
lesovereenkomst het risico hebben genomen dat zich tijdens de les 
een ongeval zou voordoen.’
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Op wie de pijlen te richten?  

• Art. 6:181 BW

‘Worden de in de art. 6:173, 174 en 179 BW bedoelde roerende zaken, opstallen 
of dieren in de uitoefening van een bedrijf gebruikt…., 

• Rb. Noord-Holland 13 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:3978  

- Eigenaar stalt paard bij trainings- en revalidatiecentrum X

- Paard is onrustig, een derde schiet te hulp maar wordt gebeten 

• Rechtbank Gelderland 3 november 2021 ECLI:NL:RBGEL:2021:5848 

- Eigenaar brengt paard onder bij eenmanszaak voor training

- Trainer (elektromonteur elders in loondienst) krijgt trap 
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Smartengeld 

Art. 6:106 lid 1 sub b BW:  

• 1e grond: lichamelijk letsel

• 2e grond: geestelijk letsel (nb: bewijs) 

• 3e grond: geen lichamelijk/geestelijk letsel, maar aard/ernst 
normschending en nadelige gevolgen

- ofwel: onderbouwen

- ofwel: ‘zo voor de hand liggend’
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• De rijdende rechter - Ontroostbare bruid door ‘fout’ coupeuse

• Gerecht eerste aanleg Sint Maarten 20 februari 2018, ECLI:NL:OGEAM:2018:7 en 
29 mei 2018 ECLI:NL:OGEAM:2018:41 (Verwisseling stoffelijke overschotten)
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• HR 14 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1243 
(Inrijden op agenten)

- in het licht van de aard en ernst van de bewezenverklaarde 
bedreiging, waarbij de verdachte onder meer tijdens een 
achtervolging opzettelijk met zijn auto op de door [benadeelde 1] 
en [benadeelde 2] bestuurde politieauto is ingereden en deze 
politieauto van de weg heeft gedrukt, 

- en gelet op de onderbouwing van de door [benadeelde 1] en 
[benadeelde 2] ingediende vorderingen, onder meer inhoudende 
dat zij ten gevolge van de gedragingen van de verdachte voor hun 
leven hebben gevreesd, zij na het incident grote emotionele 
gevolgen hiervan hebben ondervonden en daarvan ook last 
hebben gehad tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden als 
politieagent.
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HR 15 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1534 (Aardbeving II) 

• Dat laat onverlet dat de rechter kan oordelen dat de aard en de ernst van de 
aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis meebrengen dat de in dit verband 
relevante nadelige gevolgen daarvan voor bewoners van een bepaald gebied 
boven het Groningenveld zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de 
persoon kan worden aangenomen en dat de rechter daarbij aannemelijk kan 
achten dat de door deze aantasting in de persoon geleden schade voor deze 
bewoners ten minste een bepaald bedrag beloopt.

• Dat in een situatie waarin een woning meer dan eenmaal vastgestelde fysieke 
schade (…) heeft opgelopen, kan worden aangenomen dat de bewoners van die 
woning op andere wijze in hun persoon zijn aangetast en om die reden 
aanspraak hebben op vergoeding van immateriële schade. 

• In die situatie brengen de aard (concrete en potentieel beangstigende aantasting 
van de persoonlijke levenssfeer) en de ernst (geen incident maar herhaling) van 
de gebeurtenis mee dat de nadelige gevolgen daarvan voldoende voor de hand 
liggen.



24

HR 2 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1496 
(Mishandeling & verkrachting)

• ‘Het hof heeft geoordeeld dat de aard en de ernst 
van de bewezenverklaarde verkrachting
meebrengen dat de nadelige gevolgen voor de 
benadeelde partij [benadeelde] zozeer voor de 
hand liggen, dat van een aantasting in de persoon 
‘op andere wijze’ sprake is. Dit oordeel getuigt in het 
licht van hetgeen hiervoor onder 2.4 is overwogen 
niet van een onjuiste rechtsopvatting en is 
toereikend gemotiveerd.’
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Rb. Amsterdam 24 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6722 (Beveiligers Baudet)

• Concreet voor het voetlicht gebracht dat als gevolg van het onrechtmatig handelen zijn rechtsgevoel is 
geschokt, hij grote stress, geestelijke kwelling, spanning, frustratie, angst en vernedering heeft ervaren en te 
kampen heeft met gevoelens van onveiligheid. 

• Daar komt bij dat met de hiervoor omschreven aard van het onrechtmatig handelen, neerkomend op een 
opeenstapeling van inbreuken - en dus niet slechts een enkele inbreuk - op fundamentele rechten van [eiser], 
de aanzienlijke ernst van de normschending is gegeven. 

• De door [eiser] gestelde relevante nadelige gevolgen daarvan liggen zo voor de hand dat een aantasting in de 
persoon ‘op andere wijze’ kan worden aangenomen.
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2e grond: HR 29 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:1024 (Diefstal met 
geweld supermarkt)

• Het vereiste dat het bestaan van geestelijk letsel in de onder 2.5 bedoelde zin naar 

objectieve maatstaven moet zijn vastgesteld, houdt niet in dat daarvan slechts sprake is 

indien het gaat om een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, en evenmin dat dit geestelijk 

letsel slechts door een psychiater of psycholoog kan worden vastgesteld. 

• …dat de verdachte op zeer intimiderende en bedreigende wijze is opgetreden en dat op 

afbeeldingen is te zien dat de benadeelde partij in elkaar krimpt ten gevolge van de 

bedreigingen van de verdachte. Verder heeft het hof vastgesteld dat de benadeelde partij 

EMDR-behandelingen heeft ondergaan wegens klachten die het gevolg zijn van het 

bewezenverklaarde en die volgens de behandelaar aan PTSS te wijten zijn. Daarnaast heeft 

de benadeelde partij ter terechtzitting in hoger beroep zijn situatie op dat moment 

beschreven. 

• … dat – mede in aanmerking genomen de aard en de ernst van de normschending en de 

nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde – sprake is van een aantasting in persoon 

op andere wijze. 
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Shockschade

• Taxibus- en Vilt-arrest:
‘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.’ 

Zie ook (straf): 

- HR 11 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:528

- HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2858

- HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2201

- HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2241

- HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:536
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HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1947 (Shockschade; moord) 

- Consult psycholoog: beeld van ernstig getraumatiseerde vrouw; geen diagnose gesteld

- Wegens drukte en ziekte bij SO niet gekomen van 2e afspraak

- Verklaring huisarts: SO bij praktijk ondersteunende psychologen geweest i.v.m. verwerking

• Hof: “Met het overleggen van deze documenten is niet vastgesteld dat sprake is van een in de 
psychiatrie erkend ziektebeeld.”

• SO: de aard en ernst van de normschending brengen mee dat de relevante nadelige gevolgen van 
het strafbare feit voor de moeder van het kind zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de 
persoon kan worden aangenomen. 

• Hof: “Naar het oordeel van het hof kan deze ‘uitzondering’ op het vereiste dat voor het aannemen 
van een aantasting in de persoon op andere wijze geestelijk letsel moet worden vastgesteld, niet 
worden aanvaard in het geval van ‘shockschade’ als ontstaansbron van de schade.” 
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Hoge Raad: 

• Voor de toewijzing van schadevergoeding ter zake van (…) shockschade – die zich hierdoor kenmerkt 
dat de schade niet is geleden door de persoon die is gedood of gewond als gevolg van het 
tenlastegelegde feit, maar door een naaste, in het bijzonder iemand die tot dit slachtoffer van het feit 
in een nauwe affectieve relatie staat – is vereist dat het bestaan van het betreffende geestelijk letsel 
in rechte kan worden vastgesteld. Dat zal in het algemeen slechts het geval zijn als sprake is van een in 
de psychiatrie erkend ziektebeeld (vgl. HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2201).

• Dit vereiste dat voor vergoeding van shockschade in het algemeen sprake moet zijn van een in de 
psychiatrie erkend ziektebeeld, is niet gewijzigd door het arrest van de Hoge Raad van 29 juni 2021, 
ECLI:NL:HR:2021:1024.

• Dat aldus een verschil bestaat in de beoordeling (…) hangt hiermee samen dat in een geval waarin het 
gaat om de vergoeding van shockschade de aansprakelijkheid berust op een onrechtmatige daad van 
de pleger van het tenlastegelegde feit, niet alleen jegens degene die dientengevolge is gedood of 
gekwetst, maar ook jegens de benadeelde partij bij wie door het waarnemen daarvan of door de 
directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok is teweeggebracht. 

• De wegens schending van deze norm op grond van artikel 6:106, aanhef en onder b, BW te vergoeden 
schade is beperkt tot (de gevolgen van) het uit de emotionele schok voortvloeiende geestelijk letsel
als dit voldoet aan de hiervoor genoemde, uit vaste rechtspraak (sinds HR 22 februari 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AD5356) voortvloeiende eisen.
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Affectieschade

HR 30 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1750 (Poging doodslag) 

->  met metalen voorwerp slaan op het hoofd

• Wetgever over criterium ‘ernstig en blijvend’ letsel:

-> medisch objectiveerbaar letsel

-> óók psychisch letsel

-> in ieder geval bij 70% FI

-> combinatie van lager % FI met andere aspecten kan ook voldoende zijn
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Hoge Raad (poging tot doodslag):

• Onder affectieschade wordt verstaan de schade in verband met het verdriet om het overlijden of het 
door ernstig en blijvend letsel gekwetst raken van een naaste. 

• Of een naaste aanspraak kan maken op vergoeding van affectieschade wegens “ernstig en blijvend 
letsel” van de gekwetste als bedoeld in artikel 6:107 BW hangt in belangrijke mate af van de mate van 
de blijvende functiestoornis bij de gekwetste, waarbij - volgens de hiervoor weergegeven 
wetsgeschiedenis - “een zeer bijzondere ernst van letsel” is vereist. 

• De wetgever heeft daarbij als indicatie genoemd dat in geval van lichamelijk letsel bij een - aan de hand 
van de AMA-guides vastgestelde - blijvende functiestoornis van 70% of meer in ieder geval sprake is van 
“ernstig en blijvend letsel”. 

• In het bijzonder in die gevallen waarin niet kan worden vastgesteld dat sprake is van een dergelijke hoge 
en blijvende functiestoornis, kan de rechter ook anderszins de invloed van het letsel op het leven van de 
gekwetste en de naaste betrekken bij zijn beoordeling of een naaste aanspraak kan maken op een 
vergoeding als bedoeld in artikel 6:107 BW.
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Hoge Raad vervolgt…

• Het hof heeft geen vaststellingen gedaan over de mate van de blijvende 
functiestoornis bij [slachtoffer] noch over de invloed van het letsel van 
[slachtoffer] op het leven van [benadeelde]. 

• Het oordeel van het hof dat niettemin sprake is van ernstig en blijvend 
letsel is (…) niet zonder meer begrijpelijk, mede in aanmerking genomen 
dat het hof geen nadere vaststellingen heeft gedaan over de (al dan niet 
blijvende) aard en ernst van de geconstateerde geheugenproblemen, 
concentratieproblemen, vermoeidheid en prikkelbaarheid bij 
[slachtoffer].

• Zie ook: Rb. Midden-Nederland 11 januari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:42 (Messteken; 

geen affectieschadevergoeding moeder)
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De omvang van het smartengeld

• Rb. Rotterdam 24 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:9243

-> poging tot moord (schietpartij), ernstig hersenletsel: € 350.000,-

• Zie ook: Rb. Rotterdam 24 december 2020, JA 2021/12, m.nt. E.W. Bosch

-> zware mishandeling in woning, ernstig hersenletsel: € 350.000,-

• Hof Arnhem-Leeuwarden 26 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:735 

-> tractor rijdt fietser aan, dwarslaesie: € 150.000,-

• Zie ook: Rb. Midden-Nederland 2 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5969 

-> tractor rijdt fietser aan, zwaar meervoudig letsel en uithuisplaatsing: € 110.000,-
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Werkgeversaansprakelijkheid

Rb. Midden-Nederland 28 juli 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3374 
(Directeur schoonmaakbedrijf)

• Lid 4 van art. 7:658 BW: 

‘Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door 

een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig 

de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de 

uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.’ 

• Vragen: 

- directeur t.o.v. pluimvee-verwerkend bedrijf ‘een persoon’? 

- verricht directeur werkzaamheden ‘in de uitoefening van’ het pluimvee-

verwerkend bedrijf?
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Hof Den Haag 20 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1660 (Gedetineerde)

• Rb:

- art. 7:658 lid 4 BW n.v.t.

- geen aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW 

• Hof: 

- géén klachten tegen oordeel ktr dat art. 7:658 lid 4 BW n.v.t. is

- wél aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW (inrichting machine, instructies)

-> Staat diende betwisting stellingen SO nader te onderbouwen

-> geen eigen schuld ex art. 6:101 BW (billijkheid)
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HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1953 (Vrijwilliger valt uit kerstboom)

-> aansprakelijkheid vrijwilligersorganisatie? 

• art. 7:658 lid 4 BW?

• art. 6:162 BW? 

• eigen schuld? 
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HR 17 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1267 (Behoorlijke verzekeringsplicht zzp-er?)

• Het hof acht niet uitgesloten dat de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in de 
rechtsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer die niet in een arbeidsrechtelijke 
verhouding staat tot die opdrachtgever onder omstandigheden meebrengt dat op de opdrachtgever een 
verzekeringsplicht rust die vergelijkbaar is met de verzekeringsplicht die die opdrachtgever op grond van 
artikel 7:611 BW jegens zijn werknemers heeft. 

• In dit concrete geval niet een zelfstandig ondernemer die zich in een vergelijkbare positie bevindt als 
een werknemer die werkzaam is in het bedrijf van de opdrachtgever.

• Hoge Raad:

- Principaal beroep zzp’er: art. 81 RO.

- Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in 
het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft 
gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.
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Whiplash
Plausibiliteit

• Rb. Limburg 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:6222 (Whiplash)

• Hof Amsterdam 20 juli 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2277 (Advocaat-stagiair)

Andersoortig MMO letsel

• Hof Arnhem-Leeuwarden 26 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:732

- motorongeval -> beenklachten 

• Rb. Midden-Nederland 2 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2416 (Duimklachten) 

- achterop aanrijding en hand op versnellingspook -> klachten aan duim

• Rb. Den Haag 22 juli 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9258 (Trombose) 

- botsing auto’s -> na ongeval pijnlijke en opgezwollen arm / trombose
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Voordeeltoerekening

Rb. Midden-Nederland 27 oktober 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:5215 (Aanschaf aangepaste woning)

- ASR ziet volledige meerwaarde nieuwe woning niet als schade, omdat 
tegenover aanschafkosten woning ook de vermogenswaarde van de 
woning staat, die tot een waardevermeerdering van het vermogen van 
het SO leidt. 

- Volgens ASR is er netto gezien geen sprake van schade.

• Art. 6:100 BW: 

“Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens 
voordeel opgeleverd, dan moet, voor zo ver dit redelijk is, dit voordeel bij 
de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.”
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• AOV: 

- Rb. Gelderland 8 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5913 (niet)

- Hof Den Bosch 24 augustus 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2617(niet)

- Rb. Rotterdam 22 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10484 (wel)

• Op het werk:  

- Rb. Rotterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10870 (Ontbindingsvergoeding voorlopig wel 
verrekenen)

- Rb. Noord-Holland 17 februari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:1833 (Beëindigingsvergoeding niet, OIV wel 
verrekenen)

- Rb. Den Haag 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:3830, m.nt. E.W. Bosch JA 2019/113 
(Transitievergoeding wel verrekenen)

- Rechtbank-Zeeland-West-Brabant 30 augustus 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4492 (Loonsanctie; ‘extra’ 
doorbetaald loon als voordeel)
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Rekenrente 
• Rechterlijke macht: ‘Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken’, 

juni 2021 (-1,5%; -0,7%; 0,0%)

• Aansluiting bij ‘Aanbevelingen’

- Rechtbank Noord-Nederland 31 augustus 2021, zaaknr. C/19/133614 
(letselschademagazine.nl)

- Rb. Midden-Nederland 13 oktober 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4938 
(Rekenrente)

• Afwijking van ‘Aanbevelingen’

- Rb. Rotterdam 22 september 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10484 (0%)

- Hof Den Haag 30 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2391 (2 periodes) 
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Blik vooruit…

• Onderscheid particulier/profit/overheid (art. 6:162 BW & art. 6:173/174 BW) 

• Sport/spel-jurisprudentie  

• Positie bedrijfsmatige gebruiker (art. 6:181 BW)

• Positie moderne voertuigen (art. 185 WVW & art. 6:162 BW)

• Inhoud SVI-dekking (polis)

• Positie flexibele arbeidskracht (7:658 / 7:611)

• Smartengeld (recht op & begroting/omvang)

• Whiplash & andersoortig MMO letsel 

• Perikelen voordeeltoerekening (art. 6:100 BW)

• Rekenrente-discussie
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Interesse in meer actualiteiten?
www.kvopleidingen.nl

• Rechtspraak van de Maand

- 17 februari 2022

- 7 april 2022

- 25 mei 2022

• Actualiteiten Whiplash

- 30 maart 2022

• Eilandcursus Personenschade

- 23 & 24 juni 2022 (incl. overnachting)

http://www.kvopleidingen.nl/


Dank voor uw aandacht!


