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Van: @icloud.com>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 13:52
Aan:
Onderwerp: Re: Schademelding 19-06-2019 ons kenmerk 

Geachte heer  
 
Kunt u mij laten weten wat de status van uw onderzoek op dit moment is? 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
On 24 Jul 2019, at 12:40, @utrecht.nl> wrote: 
 
Geachte heer  
  
  
Uw schademelding hebben wij in goede orde ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk  
-  
Wij wensen u een voorspoedig herstel toe. 
  
Om te kunnen beoordelen of de Gemeente Utrecht aansprakelijk kan worden gehouden voor de door u 
gemelde schade zullen wij informatie opvragen over de door u beschreven locatie. 
  
Na ontvangst van deze informatie komen wij bij u op de kwestie terug. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
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Van: @bbn.nl>
Verzonden: zondag 18 augustus 2019 16:15
Aan:
Onderwerp: 8601 - utrecht -  Schademelding 19-06-2019 ons kenmerk 

Beste   
 
Het is gebeurd op de trap langs het Noordgebouw richting het Smakkelaarsveld, niet op het  Vredenburg. 
De bovenste treden zijn voorzien van een antislip rubber. 
Ik ben niet op de hoogte van de in het algemeen aan een trap te stellen eisen op het gebied van stroefheid. 
Zonder dit met meetrapporten te kunnen staven denk ik dat het antislip rubber minimaal gelijkwaardig is zo niet 
stroever. 
Indien nodig kan ik na mijn vakantie proberen te achterhalen wat de stroefheid van de definitieve afwerking is en 
wat van de tijdelijke rubber. 
 
Er waren geen specifieke waarschuwingsborden geplaatst. 
De toegang naar de trap is breed, vrij van obstakels en goed verlicht. 
De brief lezend acht ik het mogelijk dat de mijnheer is afgeleid door het op de trap aanwezige andere publiek. 
 
Als ik nog wat kan doen dan verneem ik dit graag. 
 
Groet, 
 

 
 
 
 

 

  

 

088 ‐ 
06 ‐ 

@bbn.nl

Houten ‐ Amsterdam ‐ Rotterdam ‐ KvK 30052673 

 

Van:  @utrecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:48 
Aan:  @bbn.nl> 
Onderwerp: FW: Schademelding 19‐06‐2019 ons kenmerk   
 
Beste  
  
Heb je al kunnen kijken naar deze zaak? 
  
We moeten dhr  informeren over ons standpunt. 
  
Bij voorbaat dank voor je reactie. 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
  

  
  
      T 030 -   
      @utrecht.nl 
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Van: @bbn.nl>
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 11:12
Aan:
Onderwerp: RE: 8601 - GU -  Schademelding 19-06-2019 ons kenmerk 

De trap voldoet mijns inziens in alle redelijkheid, geen klachten of opmerkingen over gehad, tot aan dit incident. 
Al anderhalf jaar lang wordt er druk gebruik van gemaakt zonder incidenten. 
Uit de brief van de mijnheer maak ik op dat op de trap een groepje jongeren zat waardoor hij was afgeleid. 
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@bbn.nl

Houten ‐ Amsterdam ‐ Rotterdam ‐ KvK 30052673 

 

Van:  @utrecht.nl>  
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 11:09 
Aan:  @bbn.nl>;  @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 8601 ‐ GU ‐ Schademelding 19‐06‐2019 ons kenmerk   
 
Goedemorgen  
  
Schades worden door Risicobeheer afgewikkeld. 
  
Ik kreeg de indruk dat dit geval door het project zelf zou worden afgewikkeld. Ik heb eerder wel 
gevraagd om een beoordeling van de situatie om te kunnen bepalen of de gemeente aansprakelijk kan 
worden gehouden voor de val van dhr  Maw is de trap gebrekkig of voldeed deze niet aan 
de gestelde normen? 
  
In dat geval zullen we moeten afwikkelen en ontvang ik graag een kostenplaats waarop de kosten 
kunnen boeken. Wij wikkelen dan af met dhr  
  
Indien de trap wel aan de normen voldoet (graag een toelichting daarop) dan zullen we de schade 
afwijzen. 
  
Ik zie je reactie tegemoet. 
  
  
Met vriendelijke groet,  
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Van:
Verzonden: donderdag 24 oktober 2019 13:05
Aan: @yahoo.com'
Onderwerp: RE: Schademelding 19-06-2019 ons kenmerk 

Geachte heer  
 
Uw brief van 21 oktober jl. ontvingen wij in goede orde. Wij verzoeken u uw eventuele verdere 
correspondentie per email aan ons te richten. 
Wij zullen puntsgewijs reageren op de stellingen in uw brief. 
 

1. U refereert aan de artikelen 1:174BW en 5:174BW uit Boek 1 en 5. Het is ons niet duidelijk wat 
u daarmee beoogt aan te tonen. 

2. Onze opmerking dat er geen andere ongevallen bekend zijn is niet bedoeld als “bewijs” om aan 
te tonen dat er geen ongevallen zouden kunnen plaatsvinden. Dit is nimmer uit te sluiten. De 
opmerking is bedoeld om aan te geven dat als er daadwerkelijk iets niet in orde zou zijn met de 
trap er, gelet op de duizenden voetgangersbewegingen die daar dagelijks plaatsvinden, 
logischerwijs zou kunnen worden verondersteld dat er meer ongevallen bekend zouden moeten 
zijn hetgeen niet het geval is. Uw schadegeval is namelijk het enige ongeval dat bij ons bekend 
is. Met betrekking tot de schade ligt de bewijslast voor het aantonen van een gebrek bij u en 
niet bij de gemeente. 

3. Het gaat in deze niet om de definitie van wat al dan niet “plastic treden” zijn. Waar het om gaat 
is of er sprake is van een gebrek en dat is ons inziens niet door u aangetoond en dit blijkt ook 
niet uit de informatie vanuit onze projectleiding. Een foto of getuigenverklaring toont aan dat er 
schade is of dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Wat daarmee niet aangetoond wordt, is dat 
er sprake zou zijn van een gebrek. Dit blijft een stelling uwerzijds. 

4. Een “signalering” voor de aanwezigheid van een trap is geen vereiste of verplichting in de 
buitenruimte. Evenmin is signalering vereist als er een verandering is van ondergrond. Denk 
bijvoorbeeld aan de overgang van klinkers naar asfalt, dit behoeft niet te worden aangegeven 
door middel van borden o.i.d. Waar het om gaat is of er sprake is van een gebrek, dat is in 
deze zaak niet aangetoond. 

5. U stelt dat signalering wel verplicht zou zijn als “werkzaamheden onder regie van de Gemeente 
plaatsvinden in geval een ingrijpende of gevaar opleverende verandering van 'normale' 
verkeersstromen plaatsvinden.” Ons is niet geheel duidelijk wat u hiermee bedoelt. Wij 
bestrijden dat er sprake zou zijn van een “ingrijpende of gevaar opleverende verandering”. Er is 
sprake van een trap, zoals er vele zijn in de buitenruimte. 

6. U geeft aan het niet eens te zijn met ons “besluit”. Het betreft een privaatrechtelijke 
schadekwestie tussen u en de Gemeente Utrecht. Er is geen sprake van een besluit in de zin 
van het bestuursrecht waartegen beroep kan worden aangetekend of waartegen in bezwaar kan 
worden gegaan. Onze afwijzing is een ingenomen standpunt. Indien u het hier niet mee eens 
bent, staat het u uiteraard vrij om rechtshulp in te schakelen of om de zaak aan de rechter voor 
te leggen. 

7. Het “NOTA BENE”; wij maken hieruit op dat u niet tevreden bent over de snelheid waarmee is 
gereageerd op uw schademelding. Als dat het geval is dan bieden wij u daarvoor onze 
verontschuldigingen aan. Ons standpunt is gebaseerd op informatie vanuit het project. Uw 
overige stellingen nemen wij voor kennisgeving aan.    

 
Wij begrijpen dat dit bericht teleurstellend voor u zal zijn, echter op grond van bovenstaande dienen 
wij ons afwijzend standpunt te handhaven. 
 
Wij gaan er van uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
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