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Beroepsziekten 
in de rechtspraak

Voor we rechters laten spreken, eerst een kort overzicht 

van de regelgeving. De kern van de regels is dat de 

werkgever voor de veiligheid van zijn werknemers 

moet zorgen. Een deel van die zorgplicht is in het 

publiekrecht geregeld. De Arbeidsomstandighedenwet 

is in dit geval de wet met de meest verplichtingen. Deze 

wet sluit aan op Europese regelgeving, waarin de 

minimumnorm is neergelegd. 

De civielrechtelijke zorgplicht is neergelegd in art. 

7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Daar staat in het 

eerste lid: De werkgever is verplicht de lokalen, 

werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee  

hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te 

richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten 

van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en 

aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is 

om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening 

van zijn werkzaamheden schade lijdt. In het tweede lid 

is de consequentie van het niet goed uitvoeren van de 

taak uit het eerste lid neergelegd: De werkgever is 

jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade  

die de werknemer in de uitoefening van zijn werk-

zaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 

genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de 

schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet  

of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 

In een blad met als thema beroepsziekten mag 
de juridische invalshoek niet ontbreken. Want 
wie ‘beroepsziekte’ roept, bedoelt in veel 
gevallen ‘aansprakelijkheid’. Beroepsziekte  
gaat uit van een directe link tussen het werk  
en de ziekte. En dan komt vanzelf de vraag 
boven of er een schuldige is aan te wijzen die 
verantwoordelijk is voor de kosten.

Grenzen aan de zorgplicht 
Er staat dus geen risicoaansprakelijkheid beschreven 

(werkgever is altijd aansprakelijk), maar er wordt 

een ontsnappingsroute geboden. Als de werkgever 

zijn zorgplicht goed heeft ingevuld, is er geen 

sprake van aansprakelijkheid. De vraag in dit kader 

is steeds waar de grenzen van de zorgplicht liggen. 

In grote lijnen is aan de zorgplicht invulling geven 

door de Hoge Raad. Voor de liefhebbers: deze 

invulling sluit aan op het Kelderluikarrest (ECLI:

NL:HR:1965:AB7079). Bij toetsing van de invulling 

van de zorgplicht worden vijf ijkpunten gebruikt:

1.  Causaliteit

2.  De kenbaarheid van de gevaren

3.  De te verwachten oplettendheid van de 

werknemers

4. De bezwaren van te treffen van veiligheids-

maatregelen

5.  Het mag geen huis-, tuin en keukenongeval 

zijn.

Causaliteit
Er moet een direct, aantoonbaar verband zijn tussen 

de werkomstandigheden en de ziekte. Aannames 

zijn niet voldoende. In een zaak (ECLI:NL:HR:2013: 

BZ1721) waarin het ging over een werknemer met 

OPS (schildersziekte), ging het om dit verband.  

De HR stelde dat het aan de werknemer is om een 

onomstotelijk verband aan te tonen. Aannames zijn 

niet voldoende. Een statistische onderbouwing 

voldoet dus niet als bewijs voor de causaliteit.

Kenbaarheid
Een bekend voorbeeld van een kenbaar risico is 

asbestose. Voor deze ziekte is de werkgever altijd 

aansprakelijk en is een specifieke regeling getroffen. 

In de meeste andere gevallen is er strijd over de 

aansprakelijkheid. Voor de kenbaarheid is de 
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risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) een belangrijk 

document. Werkgevers dienen de gevaren die zijn 

genoemd serieus te nemen. Bij de aanpak van risico’s 

mag een financiële overweging dan niet boven het 

gezondheidsbelang van werknemers uitgaan. Een risico 

dat in de RI&E word genoemd moet tot actie van de 

werkgever leiden. Daarbij geldt ook dat het gezond-

heidsbelang van de werknemers topprioriteit moet zijn, 

zodat investeringen niet kunnen worden nagelaten.

Te verwachten oplettendheid van werknemers
De zorgplicht van een werkgever gaat ver. En dat is 

lastig want werknemers willen vaak niet betutteld 

worden. Toch komt het daar vaak wel op neer. Neem  

de volgende zaak. Een ervaren werknemer krijgt  

een ongeval en de werkgever geeft aan dat hij niet 

aansprakelijk is omdat de werknemer onvoorzichtig is 

geweest. Nu kunnen rechters niets met onvoorzichtig-

heid. Het moet gaan om opzet of bewuste roekeloos-

heid. Het lukt de werkgever niet om dat aan te tonen. 

Sterker nog: de werkgever moet de werknemer 

beschermen tegen zijn eigen onvoorzichtigheid 

(ECLI:NL:RBROT:2015:6240). Als werknemers 

bijvoorbeeld beschikbaar gestelde veiligheidsartikelen 

niet gebruiken, is het aan de werkgever toe te zien op 

het gebruik en desnoods de werknemers te verbieden 

te werken zonder de veiligheidsartikelen. Ontslag op 

staande voet als veiligheidsschoenen even niet worden 

gedragen, gaat te ver (ECLI:NL:RBBRE:2012:BX8130), 

maar sanctioneren is wel op zijn plaats.

De bezwaren van te treffen van veiligheids-
maatregelen  
Als het risico bekend is, kunnen maatregelen worden 

genomen. Dan volstaan instructies niet, zoals in het 

geval van een vrachtwagenchauffeur. Deze had als 

instructie niet zelf te lossen. Toen hij bij het lossen 

hielp, kreeg hij iets zwaars op zijn voet met alle 

gevolgen van dien. Werkgever verschool zich achter  

de instructie. De HR stelde dat met veiligheidsschoenen 

de kans op ernstige gevolgen veel kleiner was geweest. 

Het niet verstrekken van die schoenen is dan in strijd 

met de zorgplicht (ECLI:NL:HR:2014:3519). 

Een bijzondere vorm van een veiligheidsmaatregel is 

het sluiten van een ongevallenverzekering. Als deze 

verplicht is (bijv. in de cao) dan is een vangnet voor de 

werknemers gecreëerd en zullen rechters bij het 

beoordelen van de claim van een werknemer die 

uitkering ook meenemen in hun overwegingen. 

Het mag geen huis-, tuin en keukenongeval zijn 
Soms gaat er wat mis, ondanks alle goede zorgen. 

Bijvoorbeeld twee collega’s die in de gang van een 

ziekenhuis tegen elkaar op botsen (ECLI:NL:RBMNE:

2016:3). Werkgever is hier niet aansprakelijk voor de 

schade. In andere gevallen reikt de aansprakelijkheid 

wel ver. Een werknemer met een voetblessure struikelt 

thuis over de mat en stelt zijn werkgever daarvoor 

aansprakelijk. Misschien wat vergezocht, maar de HR 

gebruikte het klassieke Conditio-sine-que-non-verband 

tussen het bedrijfsongeval en het latere privé-ongeval 

om de aansprakelijkheid van de werkgever aan te tonen 

(HR 3.10.2014 ECLI:NL:HR:2014:2895).

Conclusie
Een werkgever heeft een belangrijke taak als het gaat 

om de veiligheid van de werkplek van werknemers. 

Goede invulling voorkomt in de meeste gevallen dat 

werknemers letsel oplopen of ziek worden. En mocht 

dat dan toch gebeuren, dan ligt de aansprakelijkheid 

niet bij de werkgever. 

‘Als een werkgever zijn zorgplicht goed 

heeft ingevuld, is hij niet aansprakelijk’


