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Jaargang 22                                        Maart 2022 

Letselschade in het buitenland 

Een ongeval of medische fout kan je ook in het buitenland overkomen. Als je op 

reis bent, met vakantie of voor een zakelijke trip. In de regel is dan het recht van 

toepassing van het land waarin het letsel je overkomen is. Dat wijkt meestal op 

(veel) onderdelen af van het Nederlandse recht. 

Het toepasselijke recht: voor aansprakelijkheid en schade 

Bij ongevallen of een medische fout in het buitenland is meestal het recht van 

toepassing van het land waarin het ongeval heeft plaatsgevonden of de medische 

fout werd gemaakt. Maar soms is er op grond van een toepasselijk verdrag spra-

ke van een uitzondering, waardoor een ander recht van toepassing is, bijvoor-

beeld het recht van het land van herkomst van het slachtoffer. Per geval zal dit 

moeten worden beoordeeld en vastgesteld om de aansprakelijkheid te kunnen 

beoordelen. Maar ook om te weten op basis van welk recht de schade wordt 

vastgesteld. 

Buitenlands recht. En dan? 

Is duidelijk welk recht van toepassing is en blijkt dat bijvoorbeeld het franse 

recht te zijn, dan is het van belang dat een deskundige naar Frans recht je verder 

helpt en adviseert wat te doen om de aansprakelijkheid vastgesteld te krijgen en 

je schade te verhalen. Dat kan een plaatselijke deskundige zijn, maar ook ie-

mand in Nederland die goede kennis heeft van en ervaring met het franse recht. 

Die kan je informeren hoe dat in zijn werk gaat en welke schade voor vergoe-

ding in aanmerking komt.  
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En bij een reis(ongevallen-)verzekering? 

Veel mensen sluiten voor een reis naar het buitenland een reisverzekering af. 

Die verzekering biedt dekking van ziektekosten bijvoorbeeld bij onverwachte 

ziekenhuisopname in het buitenland na een ongeval. Maar kan ook leiden tot 

een uitkering wanneer het ongeval leidt tot letsel met blijvende invaliditeit. Zo'n 

verzekering wordt afgesloten naar Nederlands recht en de uitkeringsrechten c.q. 

de dekking op die polis wordt dan evenzeer beoordeeld naar Nederlands recht, 

ongeacht in welk land het letsel is ontstaan. Welke dekking er is op zo'n verze-

kering en tot welke uitkering(en) dat kan leiden bij letsel, staat vermeld in de 

polisvoorwaarden. Informeer je voor je vertrekt goed naar de inhoud van die 

voorwaarden, zodat je zeker weet waarvoor je verzekerd bent. 

Voorbeeld 

Op vakantie in Spanje wordt Jan op het trottoir aangereden en loopt rugletsel op. 

Hij moet worden opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd. De normale ziek-

tekostenverzekering dekt niet alle kosten. Bovendien zal hij naar verwachting 

lang arbeidsongeschikt zijn. De aansprakelijkheid moet worden beoordeeld naar 

Spaans recht evenals zijn recht op schadevergoeding. Er is echter ook een reis-

verzekering afgesloten. Die dekt de (niet vergoede) ziektekosten, de kosten van 

de thuisreis met speciaal vervoer en biedt ook een vergoeding voor blijvende in-

validiteit, die later kan worden vastgesteld. 
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Buitenlandse auto huren 

 

Je kunt voor vertrek naar het buitenland alvast een huurauto regelen. Dat kan 

rechtstreeks bij een lokale verhuurder, maar ook via bemiddeling door een auto-

verhuurorganisatie. In het laatste geval sluit je twee overeenkomsten: één over-

eenkomst met de bemiddelaar en één overeenkomst met de plaatselijke verhuur-

der. 

Het voordeel van het contract met de bemiddelaar is dat dit contract en de bijho-

rende voorwaarden in het Nederlands zijn. Bovendien kun je bij klachten over 

de lokale verhuurder terecht bij de (Nederlandse) bemiddelaar. De overeenkomst 

met de plaatselijke verhuurder is een afzonderlijk contract met eigen voorwaar-

den van die verhuurder. Je moet hiervoor ter plekke tekenen. 

Vaak wordt er door de lokale verhuurder aangedrongen op extra verzekeringen. 

Meestal zijn deze verzekeringen niet nodig omdat dit al verzekerd is op grond 

van de overeenkomst met de bemiddelaar. Lees daarom de voorwaarden van de 

bemiddelaar en die van de lokale verhuurder goed door.    

 

Verkeersongeval 

                                                                                                                                 

Bel bij een ongeval de plaatselijke hulpdiensten en de politie. Neem ook direct 

contact op met de verhuurder. Maak - als het kan - foto's van de ongevalssitua-

tie. Voor de afwikkeling van de schade is het belangrijk om deze en al het andere 

bewijs (o.a. politierapport, huurcontract) te bewaren.  

Bron: Kassa 
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