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(Letsel)schode no een
verkeersongevol

Biivoorbeeld doo¡ onder in-

vloed va¡ alcohol of te hard
te rijden. De Hoge Raad heeft
bepaald dat, ildien een weg-

Verkeersongevallen komen helaas ell<e dag

voor op fuuba. Soms is er enkel blÍkschade,
maar vo.ak komt et ook lìchamelìjk letsel bij
kijken. Indien de schade meeval[ l<an de
schade redelìjk eenvoudíg worden vastgesteld

en vervolgens uia de aansprukeliike partíj

of

diens verzekering worden afgewil<keld. Maar

welke complicaties (a;rr.nen zÍch zoatl voordoen indien er letsel wordt opgelopen en men
blijvende gevolgen ondewindt?
Tekst El¡ne J.M. Lottor Homan
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llereerst dient
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lndien

u uw verzekerings-

voo¡waarden erop nakijkt,

dan is de kans groot dat

hierin een bepaling staat opgenomen dat u niet zomaar
aansprakelijkheid mag erkennen, maar de schado eerst aan
de verzekering moet melden
en dat zij dan verder de schadeafr,t'ikkeling op zich zullen

nemen. AIs gevolg van de
Landsverordening Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijhrigen is een verzekeraa¡
van een veroorzaker verpìicht
om de schade aan do bena-

deelde partij te vergoeden,
tot maximaal de verzekerde

som, ook al is er in de relatie
tussen de verzoko¡aar en haar
verzekerde eon uitsluítingsclausuls van toepassing. Bijvoorbeold indion men onde¡

invloed van alcohol heeft gereden, Nadat de verz.ekeraa¡
de schade aan de benadeelde
partij heeft uitgekee¡d zal de
verzekeraar in zo'n geval verhaal proberen te halen bij de

verzekerdo, díe dan alsnog
zsß voor de schade moet opdraalen.
De verzekeraar van de voroo¡zaker kan de aansprakelijkheid voor het ongoval on het
daardoor veroorzaakte letsel

volledig, gedeeltèlijk of niet
e¡kenneh. De aansprakelijkheid is vaak onderwetp van
discussie, met namo ovsr de
toedracht eo het causaal ve¡band val de (letsel)schade.
Belaogrijk is om erop te wijzen dat eBn benadeelde partij

gebruiker een vo¡koersnom
schendt die erto€ strekt om

teringen zullen optreden in

een speciffek gevaar te voorkomen, te weten het gevaar
dat een vo¡keersongeval zich
voordoet øn dit gevaar zich
vorvolgens verwezonliftt, het
causaal verband tusson de gedraging en het ongeval daarmee in beginsel is gegeven,
WeI staat het de benadeelde
partij dan wij to stellen 6n te
bewijzen dat h€t ongêval ook
zou hebben plaatsgevonden
als hij zelf niet onrechtmatig

op basis van het medisch rap-

zou hebben gehandeld. Dit
nosmt ment men de 'omkeringsregel
Een anders grond die ertoe
kan leiden dat de benadeelde
partij met een deel van de
eigen schade blijft opgezadeld is de zogenoemde eigen

schuld. Biivoorbeeld indien
een motorriider geen helm
droeg en hoofdletsel heeft
bekomen of een autobe¡tuu¡der of mede'i¡rzitte¡de dte
geon veilighsidsgordel droeg
en hierdoor tegen de voorruit van de auto komt. Of het
welbowust als passagier insteppen bij een âutobêstuutder waalan men weet dat

die dronken is. Afhankolijk

van de biidrage van de eigen

schuldfactor aa¡ de e¡nst
van het ondervonden leteel,

liggen de corroctiee op baois
van eigen schuld vaak tussan
de 25 en 50 procsnt

v8¡ de

schado.
Bii het bepalen van de hoogte
van de leteelschade ka¡ eeü
verzekeringsarts iñßeschakold worden die de lichame-

met (een deel van) de eigen
schado kan blijven opgezadeld indien de benadeelde
partij zolf ten tijde va¡ het
ongeval ook eon verkeers-

rapport. Ile verzelorlngsarts
kan beoordelen of die llcha-

6y6¡fu'srling

melijke beperkingen vsrband

hoeft

begaan.

houden met het door het ongeval opgelopen letsel en of
er sen medisch eindetadium
is ber€ikt of dat er nog verbe-

lijke boperkingen iu

beeld

brengt en deze vastlegt in ean

de toekomst, Vervolgene kan

poÍ van de verzekeringsarts
en de daarbij vastgestelde lichamelijke bepetkingen door
een arbsidsdeskundige worden geëvalueerd hoe groot
hot verlies aan verdienvermogen is.

llierbij wordt

de

vraag beantwoord of de persoon nog geschikt is om zijn
voormalige werkza¡mheden
te verrichten, en zo niet. wolke resterende vordiencapaciteit o¡ is om eventueol ander

soort we¡k te venichten, al

dan niet met behulp van omschollng. Indien men bii die
andere mogelijke baneo minder zal gaan verdienen, dan
wordt het verschil in salaris

mag baseren op uitspraken

in de Smartengeldgids.

Het
argument van de verzekeraar
dat de in Nederland geldende bedragen naar Arubaanse
maatstaven te hoog zìjn en
dat volgens haar een lagere
levensstandaard op Aruba
geldt ten opzichte van Neder-

land, werd door de rechter

ûiet geaccepteerd. De rech-

ter'ovenvoog daarbii dat het
primair gaat om compensatie

voor de aantasting van het lichaam van het slachtoffe¡ en
dan maakt het niet uit waaÌ

die

aantasting plaatsvindt.

Ook wo¡dt aan het sma¡ten-

geld een

genoegdoenings-

functie toegekend en er is
goen reden om daaraan op
A¡ut¡a een aadero waa¡dering te geven. Voorts kent het

van die rapporten kunnen

gerecht gewicht toe aan de
omstandigheid dat het sociale vangnet op.Aruba beduidend minder is dan in Nederland e¡ dat de maatschappij
op Aruba sneller een beroep
doet op de zelfredzaamheid

worden afgewÍkkeld.

van haar burgers.

bestempeld ala verlies aan
verdienvermogen en zal dat
schadebestanddeel oþ basis

Een ander schadebestanddeel
is het smartengeld. Dit is een

Er zijn uiteraard nog meer

vergoeding voor immateriële
schade. Als gevolg van het
opgelopen letsel ondervindt
men vaak piin, vardriet, ongemak en gedorfde levensweugde. In Nede¡land maakt
nen vqor de bsp¡ling van do
hoogte van hot smartengeld
gebruik van de SmartengeldSids. In ¿lte gids worden rechterlljke ultspraken op een riitje gozþt, pet soort letsel, met
een korte beschrlivlng van

baar, bovenstaande aspecten
zijn dan ook slechts een greep
uit de letselschadepraktijk.

schadebestanddelen denk-

de zaak on het toogewezen

echadebedrag. Op 5 oktober
fl. heeft het GoreCht in Eerste
Aanleg van Aruba bepaald
dat voor de vaststellini van
smartengeld op Aruba aansluiting kan worden gezocht
bii de in Nederland geldende
bedragen en men zich daarbij

HBI{ l¡woÞ Arub.

