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Programma

• Onrechtmatige daad & kwalitatieve aansprakelijkheid 

• Verkeersaansprakelijkheid 

• Medische aansprakelijkheid

• Werkgeversaansprakelijkheid 

• Smartengeld / shockschade / affectieschade

• Whiplash & aanverwante problematiek

• Schadebegroting (o.a. zwart werk & situatie zonder ongeval)

• Verzekeringsrechtelijke aspecten

• Overig 

✓ Tussendoor: ruimte voor vragen/discussie!
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Onrechtmatige daad & kwalitatieve aansprakelijkheid

• Hof Arnhem-Leeuwarden 1 januari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:135 

(Peuter valt in vijver) 

• Zie ook: Hof ‘s-Hertogenbosch 8 januari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:103 

(Vallen door glas voordeur huurwoning) 
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Hof Den Haag 6 september 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1742 (Val in bouwmarkt over buis op vloer)

- Klant valt over elektrabuizen die door onbekend gebleven andere klant ter hoogte van kassa op winkelvloer waren 
gelegd. 

• Art. 6:162 BW?

- Hornbach had meer kunnen doen om de situatie te voorkomen

• Art. 6:101 BW?

- SO liep met een grote zak vissenvoer in zijn armen zonder gebruik te maken van een winkelkar naar de kassa
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Rb Zeeland-West-Brabant 24 november 
2022, letselschademagazine.nl

• Slachtoffer huurt via Airbnb 3 dagen een 
appartement

• De woon/slaapkamer is 20 centimeter lager gelegen 
dan de hal

• Slachtoffer komt ten val ter hoogte van de afstap en 
komt met zijn linkeroog op de hoek van een tafel 
terecht

• Nekpijn/nekstijfheid/whiplash

• Aansprakelijkheid Airbnb-host is meeverzekerd 
onder de verzekeringspolis van Airbnb
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Art. 6:174 BW? 

• In ieder geval mag worden verwacht dat een huurder het licht op de bovenverdieping aandoet 

voordat hij in het donker de trap opgaat. Tussen partijen staat vast dat daartoe beneden in het 

halletje een lichtschakelaar aanwezig was. 

Art. 6:162 BW? 

• Nu daarbij dezelfde 'kelderluik-criteria' gelden als bij de vraag naar de gebrekkigheid van het opstal, 

kan dit - ten aanzien van het opstal - niet tot een andere uitkomst leiden. 

• M.b.t. de wijze waarop zij de tafel heeft geplaatst ten opzichte van de afstap, slaagt het beroep op 

onrechtmatige daad evenmin.

Art. 7:204 lid 2 jo. 208 BW? 

• De kantonrechter verwijst naar hetgeen hij hiervoor al heeft overwogen ten aanzien van de gestelde 

gebrekkigheid van de afstap in het appartement. 
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Hof Den Bosch 24 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1647 (Varkensrug II)

- Klant loopt na bezoek aan ABN AMRO terug naar auto op parkeerterrein

- Struikelt over varkensrug, gelegen aan kop parkeervak en bedoeld om te 
voorkomen dat auto’s te ver doorrijden

- Incomplete dwarslaesie

• Wat vooraf ging….

Hof Den Bosch 23 februari 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:667 
(Varkensrug I)

• “In het algemeen zal een voetganger rekening dienen te houden met geplaatste afscheidingen, 
zoals hekjes, paaltjes, plantenbakken en betonnen verhogingen op en naast stoepen.” 

- Niet ongebruikelijk? 

- Functie? 
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Terug naar: Varkensrug II

Rb: 

• algemene bekendheid, niet ongebruikelijk, te verwachten op een parkeerterrein, goed zichtbaar bij aankomst 

en door reliëf, eigen oplettenheid. -> geen gebrekkig parkeerterrein ex art. 6:174 BW

Hof: 

• “Dat er bij de inrichting van het parkeerterrein aandacht voor de veiligheid van het publiek is geweest en welke 

afwegingen in dat kader zijn gemaakt is niet voldoende toegelicht door ABN AMRO. Het moge zo zijn, als hiervoor 

overwogen, dat de biggenruggen functioneel zijn en het een feit van algemene bekendheid/ervaringsfeit is dat 

parkeerterreinen daarvan kunnen zijn voorzien, dat neemt niet weg dat het naar hun aard obstakels zijn waarover 

mensen kunnen struikelen en met het risico te vallen.”

• “Dat het i.c. niet gaat om beoordeling van het handelen, waaronder het handelen als wegbeheerder, van een 

overheidsorgaan waaraan inherent een uitoefening van bevoegdheid en uitvoering van publieke taak, met de aan dat 

orgaan toekomende beleidsvrijheid en de financiële middelen die hem in dat verband ten dienste staan (Wilnis). Dat 

ABN AMRO in een vergelijkbare positie verkeert inclusief de keuzes die bij de aanwending van beperkte, al dan niet 

publieke, financiële middelen gemaakt dienen te worden is gesteld noch gebleken.”

• -> 40% eigen schuld 
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Rb. Rotterdam 28 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11129 (Val over voet parasol)

• Van een wandelaar die in de zomer te voet het centrum van de stad doorkruist, mag worden verwacht dat hij 
er rekening mee houdt dat hij obstakels op zijn pad kan treffen zoals paaltjes, plantenbakken maar ook 
parasols die op een voet geplaatst zijn. 

• Onder deze omstandigheden ligt het niet erg voor de hand er rekening mee te houden dat een wandelaar zal 
struikelen over die parasolvoet doordat hij niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt 
en deze dus over het hoofd ziet.

• De omstandigheid dat een veiligheidsmaatregel zoals aanbrengen van een markering op de hoekpunten van 
de parasolvoeten zoals Thoms na het ongeval heeft gedaan, eenvoudig is, maakt het voorgaande niet anders.



10

Rb. Amsterdam 31 maart 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1600 (Stoeprand)

• Het is een feit van algemene bekendheid dat trottoirs en trottoirbanden oneffenheden kunnen 
vertonen. Een voetganger dient er daarom op bedacht te zijn dat er hoogteverschillen kunnen zijn 
tussen het trottoir en de trottoirbanden. Dit geldt temeer in een oude binnenstad zoals 
Amsterdam.

• CROW niet doorslaggevend, afwijkende kleur / materiaal, kleine kans op ongeval
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Rb. Noord-Holland 7 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5915 (Duik vanaf kade in 
ondiep water recreatiemeer)

-> CV: 50/50%, na BC: 20% ES

• ‘De rechtbank is van oordeel dat deze mate van correctie past bij vergelijkbare gevallen in de 
jurisprudentie (duik in ondiep water, onvoldoende waarschuwing en blijvend ernstig letsel).’



• Rb. Noord-Nederland 14 februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:951 
(Duik in ondiep water)

• Rb. Amsterdam 31 maart 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1755 (Duik 
vanaf kade)
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Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel binnen gezinsverband?

Rb. Overijssel 17 augustus 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3647 (Aanrijding 7-jarige zoon)

• Zie ook: 

- Rb. Den Haag 29 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:13985 (Aanrijding 5-jarige zoon)

- Rb. Gelderland 10 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4466 en 31 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:1562 (Trap van paard 6-jarige 
dochter)
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Rb. Rotterdam 16 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:1452 (Schoppen 
tegen lichaam en hoofd door 14-jarige)

• Art. 6:169 lid 2 BW: ouders bewijs geleverd van voldoende zorg jegens kind?  
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Sport- en spel

• Spelers onderling:

- HR 11 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:857 (Voetballer verliest 
onderbeen)

• Speler en trainer:

- Rb. Noord-Holland 10 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:11530 
(hockeybal tegen hoofd trainer)

• Speler en toeschouwer:  

- Rb. Rotterdam 30 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2411 (Bal tegen 
hoofd toeschouwer)

• Speler en organisator: 

- Rechtbank Limburg 23 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3617 
(Wegglijden van ijzeren steigerbuis) 

• NB: Rb. Rotterdam 8 april 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3365 
(Overblijfmoeder; risicoaanvaarding) 
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• Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 mei 2022, 

ECLI:NL:RBZWB:2022:2392 (Mishandeling werkvloer)

-> functioneel verband ex art. 6:170 BW = ruim

• Rechtbank Rotterdam 8 april 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3382 

(Beveiliger Media Markt)

-> functioneel verband ex art. 6:171 BW = beperkt 

• NB: Hof Arnhem-Leeuwarden 24 mei 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:4188 en 13 

september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7869 (Letsel bij graafwerkzaamheden)



Rb. Noord-Holland 23 juni 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:5952 (Paard 
Zappertero) 

- A en B zijn bevriende particulieren

• ‘partijen hebben mondeling afgesproken dat [verzoekster] het paard 
op eigen risico zou berijden, en haar niet aansprakelijk zou stellen 
als [verzoekster] door de eigen energie van het paard iets zou 
overkomen, ook niet als het iets ernstigs zou zijn.’ 

• ‘dat de aansprakelijkheid van [verweerster 1] voor schade door 
eigen energie van het paard tussen partijen is uitgesloten.’

Zie ook: Rb. Gelderland 22 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:3339 (Val van 

paard tijdens inrijden) 

- Aansprakelijkheid voor ‘eigen energie’ mondeling uitgesloten? 

-> Bewijslevering



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…., 

Rechtbank Noord-Nederland 6 april 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1512 (Losgebroken koe)

-> koe van eigenaar wordt door vervoerder getransporteerd naar slachterij

- géén zeggenschap

Hof Arnhem-Leeuwarden 26 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3241 (Paardenkliniek)

-> paard van eigenaar wordt gekeurd in dierenkliniek 

- wél zeggenschap 
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Verkeersaansprakelijkheid

Rb. Rotterdam 14 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7597 
(Elektrische auto rijdt over voet pakketbezorger) -> geen overmacht

• Rb: de verzekerde van Allianz heeft geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er 
vanachter de vrachtwagen een persoon de rijbaan op zou stappen, terwijl zij daar in de 
gegeven omstandigheden in redelijkheid wel bedacht op had dienen te zijn.
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Hof Den Bosch 4 oktober 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3325 
(Uitglijden bij poging bus te halen) -> wel overmacht

• Op grond daarvan heeft het hof net als de rechtbank geoordeeld dat de 
buschauffeur rechtens geen enkel verwijt valt te maken, omdat een 
buschauffeur met een dergelijke “fout” van een weggebruiker – het 
uitglijden over een blindegeleidetegel – redelijkerwijs geen rekening 
hoeft te houden. 

• Zoals in het tussenarrest is overwogen, is niet van belang of de
buschauffeur [appellant] heeft gezien toen hij rennend over de
parkeerplaats van de [het winkelcentrum] naar de bushalte liep en
daarbij met zijn arm(en) heeft gezwaaid en/of heeft geroepen.

• Uit de camerabeelden blijkt dat de bus juist op dat moment weer was
gaan rijden en alsdan kan niet van een buschauffeur verlangd worden de
bus tot stilstand te brengen.
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• Rb. Rotterdam 21 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8103 

-> medische informatie ook naar schadebehandelaar? 

-> prejudiciële vragen HR:

1. Mag juridisch adviseur van medisch hulpverlener inzage in medisch dossier krijgen zonder toestemming patiënt? 

2. Indien toestemming van patiënt is vereist; op basis van welke grondslag(en) & waarop dient toestemming betrekking te 

hebben? 

3. Kan van medisch hulpverlener worden verlangd standpunt over aansprakelijkheid in te nemen indien patiënt zich 

verzet tegen inzage in relevante medische gegevens door juridisch adviseur? 

• HR 18 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:365 & Conclusie A-G Hartlief 26 augustus 2022, 

ECLI:NL:PHR:2022:762 

-> recht op inzage medisch advies? 

Medische aansprakelijkheid



Werkgeversaansprakelijkheid

Rb. Noord-Holland 11 mei 2022, 
ECLI:NL:RBNHO:2022:5116 
(Ongeval met krik op werkplek)

• Art. 7:658 BW?

• Art. 7:611 BW? 

- stelplicht/bewijslast

- eigen schuld



Rb. Amsterdam 16 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2669 (KLM)

- Senior purser verblijft tussen twee vluchten door in een crewhotel van KLM in Buenos 
Aires, valt van afstapje in sportzaal

Art. 7:658 BW? 

-> wachttijd inherent, KLM kiest hotel, KLM stimuleert sporten

-> wachttijd naar eigen inzicht invullen, geen plicht, geen zeggenschap

• ‘Tussen de uitoefening van de werkzaamheden (het fungeren als purser aan boord van 
een vliegtuig) en het gebruikmaken van de sportzaal van het crewhotel bestaat een 
onvoldoende nauwe band. [verzoeker] werd niet verplicht tijdens de wachttijd van 
sportfaciliteiten gebruik te maken. Het enkele feit dat KLM het gebruik van de sportzaal 
actief stimuleerde, maakt dat niet anders.’



Art. 7:611 BW? 

• Behoorlijke verzekeringsplicht: deze verzekeringsverplichting van de werkgever is in de rechtspraak 

aanvaard met betrekking tot schade die werknemers lijden in de uitoefening van hun 

werkzaamheden als - kort gezegd - deelnemer aan het wegverkeer.

• Zorgplicht: Het op verschillende plaatsen op de wereld verblijven in hotels kan zonder nadere 

motivering – die ontbreekt – niet worden gezien als een bijzonder risico. Ook is onvoldoende 

gesteld en/of gebleken dat er in Argentinië of Zuid-Amerika een zodanige kans op stroomstoringen 

is dat dat moet worden gezien als een bijzonder risico. Het feit dat [verzoeker] tijdens een 

stroomstoring in de sportzaal van het hotel is gevallen, kan ondanks de ongelukkige afloop, in zijn 

algemeenheid niet worden gezien als een bijzonder risico op schade of een bij KLM bekend 

specifiek en ernstig gevaar.



Hof Den Bosch 19 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1242 (Verstappen)

• ‘Kijken waar je je voeten neerzet is dermate vanzelfsprekend dat…’

• Een ‘alledaagse aangelegenheid’

• ‘Naar het oordeel van het hof gaat het hier immers om het gebruik van treden waarbij de aard van de 
werkzaamheden op dat moment – sluiten van een deur – niet anders meebracht dan dat [appellant] twee 
treden omhoog en naar beneden moest stappen op een wijze die bij een ieder in het dagelijks leven kan 
voorkomen, bijvoorbeeld bij het verlaten van een stoep, wanneer een weg overgestoken wordt.’
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Rb. Overijssel 10 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3407 (Gymlerares valt 
tijdens maken foto’s) 

• Het maken van foto’s met een mobiele telefoon is op zich een alledaagse bezigheid en een ieder dient daarbij een 

bepaalde algemene voorzichtigheid in acht te nemen, helemaal als daarbij wordt gelopen. Een onderdeel van die in 

acht te nemen voorzichtigheid is dat, als je al lopend foto’s maakt, goed moet kijken waar je je voeten neerzet. 

• In het onderhavige geval is er geen sprake van zo’n bijzondere situatie dat het in acht nemen van de in het algemeen 

geldende voorzichtigheid bij het al dan niet lopend maken van foto’s niet voldoende moet worden geacht (en nadere 

instructies nodig waren). 



Hof Den Bosch 6 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3095 (Ongeval met 
veiligheidsmes)

- Orderpicker snijdt zich bij openmaken doos met veiligheidsmes in rechterarm.

• Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat hier geen sprake is van een “huis-, 
tuin- of keukenongeval”. Het hof verwijst naar het vaststaande feit dat het gaat om een 
bijzonder mes, een veiligheidsmes. Voorts verwijst het hof naar de stellingen van 
werkgever daar waar zij aangeeft dat het gebruik van het mes valt onder de Arbo-
checklist.

• Het hof acht zich nog onvoldoende voorgelicht over de feitelijke gang van zaken met 
betrekking tot de aan [appellante] al dan niet gegeven instructie over de wijze waarop 
het aan haar verstrekte veiligheidsmes door haar moest worden gebruikt. 

• Vgl. Hoge Raad 4 oktober 2002, NJ 2004/175 (Broodmes) 
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Rb. Rotterdam 7 oktober 2022, 

ECLI:NL:RBROT:2022:8724 (Vrijwillige 

schaatsbaanwachter)

• Dat, daargelaten of schaatsen een gevaarlijke activiteit is, 

van een beperkt risico op valpartijen en/of letsel, naar 

algemeen bekend mag worden verondersteld, in elk geval 

geen sprake is. IJs is nu eenmaal glad en hard, schaatsen is 

niet voor iedereen even gemakkelijk en valpartijen op het ijs 

leiden met grote regelmaat tot letsel.

• Niet is uitgelegd op welke wijze de schaatsbaanwachten op 

een zo veilig mogelijke wijze konden schaatsen, stilstaan en 

wat voor hen wel en niet was toegestaan op de schaatsbaan. 

• Van Winterterras had verwacht mogen worden dat zij aan de 

schaatsbaanwachten in enige vorm instructie zou geven over 

de aan schaatsen verbonden risico’s en hoe die risico’s 

beperkt konden worden



Rb. Zeeland-West-Brabant 28 juni 2022, Letselschademagazine.nl (Trefbal tijdens 
sportdag werkgever)

• Schade ‘in de uitoefening van’ het werk ex art. 7:658 BW?

- Onderlinge band en teamspirit -> bedrijfsbelang.

- Sociale verplichting.

- ‘Dat het actieve en recreatieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden van eiser 
maakt dit niet anders.’ 

• Zorgplicht ex art. 7:658 BW nageleefd? 

- Trefbal is naar het oordeel van de kantonrechter geen alledaagse activiteit; trefbal is niet voor 
iedereen gemakkelijk en er bestaat een groter risico op vallen en/of letsel dan bij zogenaamde huis-, 
tuin- en keukenongevallen. 

- Beschermend materiaal en geschikte ondergrond.
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De problematiek van Beroepsziekten…..

• Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken (2020)

• Commissie Heerts - ‘Stof tot nadenken’ (2020)

• Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (1 jan. 2023)

Rb. Amsterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7569 (Covid-19 
besmetting verpleegkundige in zorginstelling in april 2020)

- Besmetting op het werk?

- Schending zorgplicht? 
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Art. 6:106 lid 1 sub b BW: smartengeld

• 1e grond: lichamelijk letsel

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

• 3e grond: aard/ernst normschending & nadelige gevolgen

- ofwel: onderbouwen

- ofwel: ‘zo voor de hand liggend’

Art. 6:107 en 108 BW

• Affectieschade: schade wegens verdriet door letsel/overlijden naaste

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

Art. 6:162 BW

• Shockschade: schade door confrontatie schokkende gebeurtenis

- HR 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958 (Val van flatgebouw) 

- HR 20 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1250 (Moord op echtgenoot) 

Smartengeld / shockschade / affectieschade
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3e grond: aard/ernst normschending & gevolgen

HR 24 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:714 (Woninginbraak)

• Het oordeel van het hof dat in verband met een woninginbraak van aantasting in de 
persoon 'op andere wijze' geen sprake is, zou van een onjuiste rechtsopvatting 
getuigen, dan wel ontoereikend gemotiveerd zijn. 

• De A-G acht 's hofs oordeel echter juist, zo ook de Hoge Raad.
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Hof Amsterdam 11 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4411 (Auto in brand) 

• Het feit is ’s nachts gepleegd, terwijl de auto geparkeerd stond op de oprit van de woning van de 
benadeelde partij. De auto stond op een zodanig korte afstand van de woning dat de vlammen de 
voorgevel hebben bereikt. De benadeelde partij en zijn gezin lagen ten tijde van deze brand in de 
betreffende woning te slapen.’

• Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan worden vastgesteld dat het 
voorval ingrijpende gevolgen voor de benadeelde partij heeft gehad. Daarbij is in het bijzonder in 
aanmerking genomen dat bij de benadeelde partij sprake was van gevoelens van angst, paniek, 
slaapproblemen, extreme alertheid en een ernstige aantasting van het veiligheidsgevoel.

• Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van het hof in dit geval sprake van een normschending 
die naar haar aard en ernst meebrengt dat de nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor 
de hand liggen, dat een aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ kan worden aangenomen. 

• Dat niet is bewezenverklaard dat van de brand levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel 
voor personen was te duchten maakt dat niet anders.
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2e grond: geestelijk letsel

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. Voor zover het cassatiemiddel uitgaat van een andere 
opvatting faalt het.
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En in geval van 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.’ 

• Bevestigd in: HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1947 (Moord op eigen zoon) 
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✓Hoge Raad 28 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:958 (Val van flatgebouw) 

• ‘De Hoge Raad ziet daarin aanleiding zijn rechtspraak hierover te preciseren, 
waarbij geldt dat voor zover zijn eerdere rechtspraak hierover anders zou 
kunnen worden gelezen, daarvan wordt teruggekomen.’
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Geestelijk letsel: 

• 3.7 ….. vereist dat het bestaan van dat geestelijk letsel naar objectieve maatstaven is vastgesteld. In de 
rechtspraak over schokschade is in dat verband steeds overwogen dat dit in het algemeen slechts het geval zal 
zijn indien sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. 

• Daarmee is beoogd tot uitdrukking te brengen dat die emotionele schok moet hebben geleid tot geestelijk 
letsel dat gelet op aard, duur en/of gevolgen ernstig is, en in voldoende mate objectiveerbaar. Dit brengt mee 
dat als de rechter op grond van een rapportage van een ter zake bevoegde en bekwame deskundige – waarbij 
gedacht kan worden aan een ter zake bevoegde en bekwame psychiater, huisarts of psycholoog – tot het 
oordeel komt dat sprake is van geestelijk letsel in de hiervoor bedoelde zin, hij tot toewijzing van 
schadevergoeding kan overgaan, ook als in die rapportage geen diagnose van een in de psychiatrie erkend 
ziektebeeld wordt gesteld.

• Als sprake is van geestelijk letsel als hier bedoeld, komt zowel de materiële als de immateriële schade die 
daarvan het gevolg is voor vergoeding in aanmerking.

-> in casu: PTSS vastgesteld door psycholoog/psychotherapeut
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Onrechtmatigheid jegens secundair slachtoffer? 

-> gezichtspunten die onder meer een rol spelen:

• De aard, de toedracht en de gevolgen van de jegens het primaire slachtoffer gepleegde onrechtmatige daad, 

waaronder de intentie van de dader en de aard en ernst van het aan het primaire slachtoffer toegebrachte leed.

• De wijze waarop het secundaire slachtoffer wordt geconfronteerd met de jegens het primaire slachtoffer 

gepleegde onrechtmatige daad en de gevolgen daarvan. Daarbij kan onder meer worden betrokken of hij door 

fysieke aanwezigheid of anderszins onmiddellijk kennis kreeg van het onrechtmatige handelen jegens het 

primaire slachtoffer, of dat hij nadien met de gevolgen van dit handelen werd geconfronteerd. Bij een latere 

confrontatie kan een rol spelen in hoeverre zij onverhoeds was. Bij het aan dit gezichtspunt toe te kennen 

gewicht kan meewegen of het secundaire slachtoffer beroepsmatig of anderszins bedacht moest zijn op een 

dergelijke schokkende gebeurtenis.

• De aard en hechtheid van de relatie tussen het primaire slachtoffer en het secundaire slachtoffer, waarbij geldt 

dat bij het ontbreken van een nauwe relatie niet snel onrechtmatigheid kan worden aangenomen.
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• De feitenrechter moet aan de hand van onder meer deze gezichtspunten 
in hun onderlinge samenhang beschouwd van geval tot geval beoordelen 
of sprake is van onrechtmatigheid, waarbij niet op voorhand aan een van 
deze gezichtspunten doorslaggevende betekenis toekomt. 

• Als een van deze gezichtspunten geen duidelijke indicatie voor het 
aannemen van onrechtmatigheid geeft, kan onrechtmatigheid 
desondanks worden aangenomen als de omstandigheden daarvoor, 
bezien vanuit de overige gezichtspunten, voldoende zwaarwegend zijn.

Uitkomst in casu: 

• De omstandigheden dat de benadeelde partij pas op een later moment met 
de gevolgen van het bewezenverklaarde feit is geconfronteerd en dat die 
confrontaties in het mortuarium en nadien nog met foto’s niet onverhoeds en 
ook niet onvermijdbaar waren, doen daaraan – gelet ook op de door het hof 
als gruwelijk aangemerkte toedracht van het bewezenverklaarde en de directe 
familieband tussen het slachtoffer en de benadeelde partij – niet af.
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En voorts HR (Val van flatgebouw) - Affectieschade:

• Naast een aanspraak op vergoeding van de immateriële schade die het gevolg is van het hiervoor 
bedoelde, door een hevige emotionele schok veroorzaakte geestelijk letsel, kan een secundair 
slachtoffer ook, als naaste van het primaire slachtoffer, een aanspraak hebben op een vaste 
vergoeding op grond van de artikelen 6:107 lid 1, aanhef en onder b, Burgerlijk Wetboek (hierna: 
BW) en 6:108 lid 1 in verbinding met artikel 6:108 lid 3 BW (‘affectieschade’). 

• In zo’n geval van samenloop van deze aanspraken zal de rechter aan de hand van de 
omstandigheden van het geval naar billijkheid en schattenderwijs moeten afwegen in hoeverre bij 
het bepalen van de hoogte van de vergoeding van de immateriële schade die het gevolg is van het 
hiervoor bedoelde, door de hevige emotionele schok veroorzaakte geestelijk letsel, rekening 
wordt gehouden met die aanspraak op affectieschade.

• E.e.a. bevestigd in: HR 20 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1250 (Moord op echtgenoot; 
identificatie mortuarium) 
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1e grond: lichamelijk letsel

• 20e PPS-congres, 30 september 2022
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• Rb. Midden-Nederland 19 januari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:106 
(Aanrijding racefietser)

- racefietser wordt frontaal aangereden door motorrijder.

- ernstig hoofd- en hersenletsel, comateuze toestand, fracturen van meerdere 
nek- en rugwervels, longkneuzing rechts, twee klaplongen, splinters in de 
wervelkolom, elf gebroken ribben, volledige thoracale dwarslaesie met afwezig 
zijn van beweeglijkheid van de benen, en volledige incontinentie van de mictie 
en defecatie. Aan de armen zijn spastische pareses ontstaan, en aan de elleboog 
een beperkte beweeglijkheid.

- minimale bewustheidstoestand.

- negen maanden na ongeval op 43-jarige leeftijd overleden als gevolg van 
opgetreden complicaties.
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Wat vooraf ging….

• Straf

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

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

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

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

• Civiel

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

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

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

-> tractor rijdt fietser aan, dwarslaesie: € 150.000,-
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Terug naar: Rb. Midden-Nederland 19 januari 2022, 
ECLI:NL:RBMNE:2022:106 (Aanrijding racefietser)

• Bij de begroting van het toe te kennen smartengeld moet de 
rechtbank rekening houden met alle omstandigheden van het 
geval, waarbij in het bijzonder bepalend zijn:

- de aard en ernst van het letsel & gevolgen

- aard van de aansprakelijkheid / verwijtbaarheid

- bedragen in vergelijkbare gevallen

- duur en intensiteit van het verdriet

- ontwikkelingen in het buitenland
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Rb. vervolgt….

• ‘Hoewel het algemene niveau van het smartengeld in het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland niet, althans niet zonder meer, vergelijkbaar is met dat in Nederland, vindt 

de rechtbank in de in die landen toegekende bedragen aan smartengeld wel steun 

voor haar oordeel dat in de onderhavige zaak de toekenning van een substantieel 

bedrag aan smartengeld gerechtvaardigd is.’

• ‘Dit sluit eveneens aan bij de in de literatuur veelvuldig naar voren gebrachte opinie 

dat een verhoging van het smartengeldniveau in Nederland wenselijk is.’

• ‘Alles tegen elkaar afwegende acht de rechtbank de toekenning van € 200.000,- aan 

smartengeld aan [A] billijk.’
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Greep uit de rechtspraak….

• Rb. Den Haag 19 januari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:171 (Letsel door delay na schotwond; € 95.000,- )

• Rb. Zeeland-West-Brabant 21 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:216 (Schietincident, zwaar lichamelijk letsel door schuld; 
€ 200.000)

• Rb. Rotterdam 17 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:1177 (Steken met mes, hartstilstand en hersenletsel; € 150.000,-) 

• Rechtbank Overijssel 22 februari 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:510 en ECLI:NLRBOVE:2022:497 (Poging tot moord op 
advocaat; € 100.000,-)  

• Rb. Noord-Holland 14 april 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:3278 (Opzettelijk in brand steken eigen huis, o.a. partner ernstig 
gewond; € 195.700,-)

• Hof Amsterdam 19 april 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1179 (Poging tot doodslag op sekswerker coma en vermoedelijk 
overlijden; € 150.000,-)

• Rb. Gelderland 10 mei 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2445 (Vrachtwagen in brand, voor 65% verbrand; € 200.000,-) 

• Rb. Den Haag 12 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6727 (Poging doodslag door slaan met buis op hoofd. Ernstig hersenletsel; 
€ 350.000,-)

• Rb. Rotterdam 13 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5727 (Poging doodslag. Hoge dwarslaesie; € 280.000,-)

• Rb. Limburg 21 oktober 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:8162 (Gemiste diagnose hepatitis C leidt tot leverkanker; € 125.000,-)
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Affectieschade

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 augustus 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6880 (Slaan met 
golfstick op hoofd) 

-> levenspartner SO vordert vergoeding wegens affectieschade

• Hof wees aanvankelijk de affectieschadevordering toe

• Hoge Raad greep in (ECLI:NL:HR:2021:1750)

• Na verwijzing: hof acht onvoldoende onderbouwd dat sprake is van ‘ernstig en 
blijvend letsel’ bij het slachtoffer. 



48

Affectieschade: broers en zussen

• Antwoorden Kamervragen d.d. 1 september 2020, Sander Dekker: 

Aan (half)broers of -zussen komt om die reden geen standaard beroep toe op de 
hardheidsclausule. 

In een bijzonder geval kan worden bezien of hun feitelijke relatie een beroep op de 
hardheidsclausule rechtvaardigt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien twee 
(half)broers langdurig met elkaar samenleven en voor elkaar zorgen.”

• Rb. Noord-Nederland 13 juli 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2780 (Nabestaanden van 
eenzijdig ongeval; SVI-polis)  

- ‘Een warme en waardevolle familieband is onvoldoende’
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• Rb. Den Haag 17 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12216-12219 (MH17)

• De rechtbank heeft tijdens de zittingen kunnen constateren dat de onmogelijkheid om op deze schade 
aanspraak te maken deze broers en zussen zeer pijnlijk treft en dat deze onmogelijkheid als zeer 
onrechtvaardig wordt ervaren. 

• De broers en zussen hebben de rechtbank gevraagd in het vonnis hun zojuist geschetste positie in, naar de 
rechtbank begrijpt, met name het Nederlands recht onder de aandacht te brengen van de Nederlandse 
wetgever. De rechtbank ondersteunt de oproep van de nabestaanden om in de voorziene evaluatie van de 
(Nederlandse) wet affectieschade de positie van de broers en zussen die niet met het slachtoffer (meer) 
samenwonen nadrukkelijk te betrekken, nu de in deze wet opgenomen hardheidsclausule deze categorie 
nabestaanden maar in een bescheiden aantal gevallen soelaas zal bieden.
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Whiplash & aanverwante 
problematiek

Rb. Midden-Nederland 22 juni 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2761 
(Whiplash) 

- taalbarrière?

- informatie behandelend sector?  

- uitleg rapporten neuroloog, NPO en psychiater

Rb. Rotterdam 13 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5698 
(Whiplash)

- pre-existente nek-/rugklachten + na ongeval geconstateerde 
hernia
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Hof Amsterdam 6 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2623 (Werknemer stoot hoofd) 

• Aangesloten wordt bij de rechtspraak op grond waarvan het bestaan van klachten kan worden aangenomen, als een consistent, 
consequent en samenhangend patroon van klachten aanwezig is, en bovendien komt vast te staan dat deze gezondheidsklachten voor 
het ongeval niet bestonden, terwijl die klachten op zichzelf door het ongeval veroorzaakt kunnen worden.

Rb. Gelderland 19 januari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:194 (Mishandeling na verkeersruzie)

• De door [eisende partij] als gevolg van deze mishandeling gepresenteerde klachten (zie onder 5.11) kunnen niet (allemaal) de vereiste 
plausibiliteitsmaatstaf doorstaan, in de zin dat sprake is van een geobjectiveerd klachtenpatroon. Dat sprake is van een consistent, 
consequent en samenhangend patroon van klachten, kan door de rechtbank niet worden vastgesteld.

Rb. Gelderland 27 juli 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:4008 (Slaan tegen hoofd)

• 'Substraaloze' klachten tot zes maanden na ongeval reëel

• Eigen schuld slachtoffer door uitblijven behandeling slaapproblemen 

-> vermindering vergoedingsplicht ex art. 6:101 BW

Rb. Den Haag 21 september 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:9802 (Rugklachten)

• Niet direct na ongeval melding maken van rugklachten

• Orthopeed stelt diagnose: crista iliaca posterior syndroom (links)

• Medische voorgeschiedenis overleggen van méér dan 4 jr voor ongeval? 

• Pre-existente rugklachten (‘weer 3 dagen veel pijn in de rug’) 
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Hof Arnhem-Leeuwarden 13 september 2022, 
ECLI:NL:GHARL:2022:7873 (Herroeping eindarrest na persoonlijk 
onderzoek verzekeraar)
- Schikking op 21 juni 2021

- Op 17 juni 2021 opdracht tot persoonlijk onderzoek (observatie)

- De observaties hebben plaatsgevonden op 18, 19, 21 en 22 juni 2021

- Een tweede observatieperiode van een week, van 26 juli tot en met 1 augustus 2021. 

- Secure Advance heeft op 3 augustus 2021 gerapporteerd

• ‘…..staat het feit dat [gedaagde] met vriendinnen naar Ibiza is geweest, een eiland waar je niet voor de rust naar 
toegaat, en zich daartoe kennelijk in staat achtte, op gespannen voet met wat door of namens haar in de eerdere 
procedure is aangevoerd over het ontbreken van sociale contacten van [gedaagde] en over haar extreme 
vermoeidheid, waardoor zij aan haar huis gebonden is en nauwelijks activiteiten kan ondernemen.’

• ‘Zij heeft dan ook bedrog gepleegd (art. 382 Rv). Het ligt voor de hand dat een nieuw onderzoek door (bij 
voorkeur dezelfde) deskundigen naar de klachten en beperkingen van [gedaagde] en het causaal verband tussen 
die klachten en het ongeval zal moeten plaatsvinden.’ 
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Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 8 november 2022, ECLI:NL:TGZAMS:2022:156 (Medisch 
adviseur verzekeraar)

• Diverse feiten onjuist weergegeven, onjuist geciteerd, onjuist of onvolledig geïnterpreteerd. Door weglaten van bezoek aan 
fysiotherapeut enkele dagen na ongeval een onvolledig beeld geschetst.

• Het college volgt de arts echter niet in zijn aanname dat een dergelijke low impact-botsing niet kan leiden tot de 
lichamelijke klachten die klager heeft, mede in aanmerking genomen dat hier (mede) sprake is geweest van zijwaartse 
impact.

• Het verdient aanbeveling in rapporten de aangeleverde informatie zo letterlijk mogelijk te vermelden en duidelijk te maken 
wanneer sprake is van interpretatie, en ook om termen als ‘blijkbaar’ in de voormelde zin te vermijden.

• Aangezien dergelijke rapporten een grote impact hebben op de uitkomst van geschillen over aansprakelijkheid, en 
daarmee op het leven van mensen in het algemeen en van klager in het bijzonder, is de arts hierdoor relatief ernstig 
tekortgeschoten

• Bij de zwaarte van de maatregel weegt het college mee dat tijdens de zitting is gebleken dat de arts zich ervan bewust is 
dat hij binnen de beroepsgroep van geneeskundig adviseurs een afwijkend standpunt inneemt over whiplashklachten. Dat 
zou hem moeten brengen tot zorgvuldiger rapporteren. 

• De arts heeft een lange historie met klachten over dezelfde of vergelijkbare feitencomplexen, waarvan verschillende 
klachten wel gegrond zijn verklaard. 

-> Maatregel: berisping



54

Schadebegroting
• Hof Den Haag 15 november 2022, Letselschademagazine.nl (Zwart werk)

• Deze inkomsten stelt hij te hebben gegenereerd met verkooptransacties in de winkel die hij buiten de boeken 
heeft gehouden, alsmede met het plaatsen van camera-installaties, schotelantennes en geluidsinstallaties. 

• Deze werkzaamheden werden door hemzelf uitgevoerd nadat de winkel was gesloten, of door hiertoe 
ingehuurde oproepkrachten die evenmin in de boeken waren verantwoord. 

• Over deze inkomsten heeft hij geen inkomstenbelasting betaald. 

• [verweerder] en Achmea verschillen van mening of en in hoeverre deze inkomsten, indien bewezen, als 
schade voor vergoeding door Achmea in aanmerking komen.
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Oordeel hof: 

• Niet-rechtmatig belang vs. werkzaamheden die niet als zodanig verboden zijn.

• SO getroffen in rechtens te beschermen belang: het vermogen met arbeid inkomsten te verwerven. 

• SO handelt weliswaar onrechtmatig jegens fiscus, maar niet jegens [appellant 1], laat staan jegens 

Achmea.

• Achmea handelt niet i.s.m. art. 3:40 BW als rekening wordt gehouden met inkomsten SO waarover 

geen belasting is betaald.

• Ten onrechte aanspraak op toeslagen: schadebegrotingsvraag.

• Stelplicht en bewijslast zwart werk (omvang) rust op SO.

• Vastellen/schatten welk inkomen zou zijn genoten bij fiscale verantwoording.

• Als SO zwart werk niet zou hebben verricht bij fiscale verantwoording, dan deze inkomsten in 

beginsel niet meetellen. -> niet automatisch geen inkomsten, want SO had dan andere financiële 

keuzes kunnen maken.
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Rb. Amsterdam 28 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5503 

(fiscale schade)

• Verzekeraar: bij fiscale schade uitgaan van werkelijk rendement. 

-> HR 24 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1963 (vermogensrendementsheffing) 

• SO: huidige systematiek (box III), omdat nog niet duidelijk is wanneer mogelijke 

stelselwijziging ingaat.

• Rb. volgt verzekeraar: stelt fiscale component vast met gebruikmaking NLR-rekentool
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HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1944 (Whiplash advocate)

-> n.a.v. Hof Amsterdam 20 juli 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2277

- CSQN-verband schade en ongeval

- Toerekening

- Persoonskenmerken slachtoffer

- Predispositie?

- Vergelijking situatie zonder ongeval met (hypothetische?) situatie met ongeval

- Uitgangspunten situatie zonder ongeval

- Rechtmatigheid persoonlijk onderzoek?

- Hulp bij re-integratie door aansprakelijke partij

NB: HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:590 (SBS-uitzending)
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Verzekeringsrechtelijke aspecten

HR 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1174 (Art. 7:959 lid 1 BW; schade- en 

rechtsbijstandverzekering)

Schadeverzekering: Als de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding krachtens een andere verzekering of op 

uitkeringen of verstrekkingen uit anderen hoofde, kan voor dat deel geen beroep worden gedaan op deze verzekering. (…)”

-> recht op juridische bijstand krachtens de bij Arag afgesloten rechtsbijstandverzekering. 

HR: 

• Art. 7:959 lid 1 BW ziet niet slechts op kosten die door de verzekeraar worden gemaakt, maar ook op de kosten van de 

verzekerde (consument). 

• Kosten voor medisch advies en voor het opmaken van de schadestaat kunnen niet anders zijn dan kosten ter vaststelling van 

de hoogte van de als gevolg van het ongeval geleden letselschade als bedoeld in art. 7:959 lid 1 BW 

• Voor het overige: art. 81 RO

Vgl. HR 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:81 (Schadeverzekering; redelijke kosten ter vaststelling van schade)
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Hof Arhem-Leeuwarden 13 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10711 
(WAM-dekking; handrem)

- schade toegebracht aan de bestuurder van het motorvoertuig uitgesloten van WAM-dekking

-> wie is de bestuurder?

• Anders dan de rechtbank (…) is het hof van oordeel dat [naam1] niet zijn hoedanigheid van bestuurder vanaf 
het moment van het aantrekken van de handrem heeft verloren, waardoor hij niet meer als bestuurder 
aangemerkt zou kunnen worden ten tijde van het ongeval. 

• [Naam1] bleef immers de persoon die op de bestuurdersstoel achter het stuur heeft plaatsgenomen, de auto 
in beweging heeft gezet en de snelheid en rijrichting heeft bepaald. Hij hanteerde bedieningsorganen van het 
motorrijtuig en dat werd niet anders doordat [naam4] plotseling aan de handrem trok en daarmee ook een 
bestuurshandeling uitvoerde.

• dat een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) wel de schade dekt van de bestuurder, vooropgesteld dat 
aan de polisvoorwaarden is voldaan en door de verzekeraar aan de benadeelde bestuurder geen 
polisuitsluitingen kunnen worden tegengeworpen. De SVI voor motorrijtuigen dient er aldus voor om hiaten in 
de verzekeringsdekking van andere verzekeringen, waaronder de WAM-verzekering, op te vangen.
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Overig 

Hof Den Haag 11 Oktober 2022, zaaknr. 
200.298.696/01, Letselschademagazine.nl 
(Mediation)

• Bij waterpolowedstrijd loopt deelnemer schade 
op als gevolg van een klap in het gezicht. 

• Rb. heeft aansprakelijkheid aangenomen.

• ‘Veroorzaker’ wil ter onderbouwing van zijn 
grieven tegen het vonnis gebruik maken van 
informatie uit de (strafrechtelijke) mediation
met het ‘slachtoffer’.

Hof: geheimhoudingsbeding prevaleert
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Blik vooruit in januari 2022…

• 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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Blik vooruit in januari 2023…

• Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheid

• Verkeersaansprakelijkheid (helmplicht, lachgas, moderne voertuigen)

• Medische aansprakelijkheid (inzage-perikelen)

• Werkgeversaansprakelijkheid (verzekeringsplichten, Beroepsziekten, Covid-19)

• Shockschade: toepassing HR-arrest 28 juni 2022

• Affectieschade: positie broers/zussen 

• Whiplash & aanverwant (congres RUG 2 oktober 2023)

• Situatie zonder ongeval (concreet aanknopingspunt?, nadeel?)

• SVI-perikelen

• Zwart werk, rekenrente, fiscaliteiten

• Nieuwe schadeposten? (o.a. vrije tijd)

• Alternatieve geschilbeslechting?
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Interesse in meer actualiteiten?
www.kvopleidingen.nl

• Rechtspraak van de Maand (online)

- 9 maart 2023 (2 PO-punten)

- 10 mei 2023 (2 PO-punten)

• Eilandcursus Personenschade (Schiermonnikoog)

- 22 & 23 juni 2023, incl. overnachting (6 PO-punten)

http://www.kvopleidingen.nl/


Dank voor uw aandacht!
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