
20

Komt de Extra Garantieregeling 
Beroepsrisico’s er alsnog?

Al in november 2003 heeft het 

toenmalige kabinet (Balkenende 2)  

aan de Sociaal Economische Raad (SER) 

een adviesaanvraag ingediend over  

een wettelijke regeling van het 

beroepsrisico, de zogenaamde Extra 

Garantieregeling Beroepsrisico’s 

(EGB). Aanleiding was met name de 

vraag of de nieuwe WAO (oftewel  

de WIA) strijdig zou zijn met ILO-

verdrag 121. Toen was al bekend dat  

de bescherming van de beroepsrisico’s  

in Nederland op een aanmerkelijk  

lager niveau ligt dan in andere landen 

van de Europese Unie.

Auteur: Marjol Nikkels-Agema: specialist sociale wetgeving, directeur CS Opleidingen

De ILO (International Labour Organization) heeft 

meerdere keren verschillende kabinetten erop 

aangesproken dat o.a. de lage WGA-vervolg-

uitkering (bij een situatie van niet werken) niet 

voldoet aan de minimum inkomenszekerheden waar 

werknemers recht op hebben indien er sprake is van 

een beroepsrisico. En ook is daarbij aangegeven dat 

de ondergrens van 35% om in aanmerking te komen 

voor een uitkering te hoog ligt. Met name de lagere 

inkomenscategorieën komen daardoor minder snel 

in aanmerking voor een uitkering. 

In 2014 hebben we als CS Opleidingen deel-

genomen aan een bijeenkomst van de Vaste 

Kamercommissie Sociale Zaken, die de EGB 

heroverweegt. De discussie speelt opnieuw omdat 

nu wel duidelijk is dat de WIA niet voldoet aan de 

ILO 121. Ook ligt er de politieke wens om de 

bescherming van werknemers bij beroepsrisico’s  

op een vergelijkbaar niveau te brengen met andere 

EU-landen. Op dit moment zijn we wat beroeps-

risico’s betreft nog een ontwikkelingsland in 

Europa. 

Beroepsrisico voor rekening van de werkgever
Onder ’beroepsrisico’ wordt verstaan ‘de kans dat 

een werknemer arbeidsongeschikt wordt, anders-

zins gezondheidsschade heeft of overlijdt ten 

gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte’. 

De werkgever moet al het mogelijke doen voor  

een veilige en een gezonde werkomgeving. De 

werknemer zelf dient zich volledig in te zetten voor 

het goed verrichten van zijn werkzaamheden. 
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Loopt echter de werknemer gezondheidsschade  

op bij het verrichten van zijn arbeid, dan dienen  

de kosten daarvan volledig voor rekening van de 

werkgever te komen. Een werkgever is civiel-

rechtelijk aansprakelijk voor alle schade die de 

werknemer daardoor ondervindt. Voor de werk-

nemers leidt dit echter tot zware procedures en lang 

niet alle werknemers stellen een schadeclaim in 

tegen hun eigen werkgever. 

Het kabinet Balkenende 2 gaf er daarom de voor-

keur aan om de werkgever te verplichten een private 

verzekering te sluiten voor het beroepsrisico van 

arbeidsongeschikt worden dan wel overlijden. Het 

grote voordeel voor de werknemer zou dan zijn dat 

hij niet meer naar de rechter hoefde te gaan om zijn 

schade vergoed te krijgen. 

Lijsten met beroepsziekten
De private verzekering zou dan tot uitkering  

moeten komen bij alle aandoeningen die voor-

komen op een lijst van beroepsziekten. Als een 

werknemer aan zo’n aandoening leed (OPS, 

asbestose, mesothelioom etc.) en aan enkele  

nadere voorwaarden (zoals perioden van bloot-

stelling) voldeed, werd deze geacht uit het werk 

voort te vloeien en had hij recht op uitkering. 

Los van de lijst was het plan om een verzwaarde 

bewijslast in te voeren voor individuele gevallen.  

Zo kon een aandoening als een beroepsziekte 

worden aangemerkt als de werknemer kon 

aantonen dat die aandoening rechtstreeks en 

medisch objectief aantoonbaar uit de arbeid 

voortvloeit. 

Ook moest de EGB een uitkering geven bij arbeids-

ongevallen die de werknemer tijdens en door het 

verrichten van de verzekerde arbeid voor diens 

werkgever zijn overkomen, met letsel of dood  

als gevolg. Dat zou ook gelden voor verkeers-

ongevallen, voor zover die een relatie met de  

arbeid hadden.

Claimcultuur
Een aparte beroepsrisicoverzekering zou tot een 

mogelijke toename van het aantal claims kunnen 

leiden. En de vraag is dan in hoeverre deze risico’s 

verzekerbaar zijn en de schadelast financieel 

beheersbaar blijft. Het plan was om de werkgevers 

een verzekeringsplicht te geven voor de Extra 

Garantieregeling Beroepsrisico’s, maar er zou  

geen acceptatieplicht voor de verzekeraars komen. 

Verzekeraars konden dus risicovolle bedrijven 

weigeren. Dit zou dan weer in de vorm van een 

gezamenlijke verzekeraarsconstructie opgelost 

moeten worden.  

Destijds geen wettelijke beroepsrisico-
verzekering
Het kabinet Balkenende 2 wilde dus graag een EGB. 

Met name om een einde te maken aan langdurige 

civiele procedures en het risico van het ontbreken 

van verhaalsmogelijkheden als een werkgever 

failliet gaat. De SER deelde deze opvatting niet. Zij 

gaf in februari 2004 als advies terug, dat wanneer  

de WGA en IVA ingevoerd zouden worden conform 

de eigen voorstellen van het WAO-advies 2002 

(Werken aan arbeidsgeschiktheid), er geen 

aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekking  

voor de beroepsrisico’s noodzakelijk was.  
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Belangrijke reden om de EGB nog niet in te voeren,  

was dat de regeling niet eenvoudig zou zijn om uit te 

voeren. Dit bleek o.a. uit de brief van de staatssecretaris 

van SZW d.d. 22 januari 2004 aan de Tweede Kamer.  

De mogelijk uitvoerende instanties gaven aan dat zij  

de afbakening van beroepsrisico’s bij mogelijke claims 

(nog) niet konden maken, o.a. vanwege het grijze 

gebied tussen privérisico’s en beroepsrisico’s. 

Wel adviseerde de SER al in 2004 om in een later 

stadium opnieuw te bekijken of een verplichte (directe) 

beroepsrisicoverzekering wenselijk was. Ze wilden de 

maatschappelijke ontwikkelingen nader bestuderen, 

zoals een toename van aansprakelijkheidskwesties en 

een onbeheersbare claimcultuur. 

Medische causaliteit
Komt de EGB er wél, dan is de grote vraag hoe de lijst 

van beroepsziekten wordt samengesteld. Hierover 

hebben we wel zorgen als we kijken met welk gemak 

werkstress als een beroepsziekte wordt neergezet.  

Het maakt veel uit voor de financiële beheersbaarheid  

van de regeling of het gaat om 600 mensen of 60.000 

mensen. Als we naar Europa kijken, dan zijn beroeps-

ziekten op de meeste lijsten goed medisch verklaarbaar. 

Het aantal erkende beroepsziekten varieert echter 

nogal, ook tussen Europese landen. 

Een lijst met beroepsziekten is een handig uitgangs-

punt voor de beoordeling van aandoeningen waarbij 

het vermoeden bestaat dat ze door de uitoefening  

van het beroep zijn veroorzaakt. Een lijst kent ook 

beperkingen. Neem bijvoorbeeld de jonge timmer-

man met gehoorschade, die bij de beroepsuitoefening 

de verplichting heeft gehoorbescherming te dragen. 

Dat heeft hij keurig gedaan maar buiten de zaak is hij 

een fervent discoganger en motorcrosser. Wat is dan  

de oorzaak van deze gehoorschade?

Melding bij het NCvB
Het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 

werkt nu ook met registratierichtlijnen, als criteria om 

beroepsziekten te melden krachtens de Arbowet. De 

bedrijfsarts moet een melding doen indien de veroor-

zakingswaarschijnlijkheid door het werk hoger is dan 

50%. Bij het opstellen van de richtlijnen is de  

Europese lijst ook als achtergronddocument  

gebruikt. 

De melding aan het NCvB is anoniem en had 

aanvankelijk het doel ‘de signaalwerking voor 

preventiebeleid’. Overigens is het de vraag hoe 

anoniem de melding is en streeft o.a. de FNV ernaar  

dat deze melding helemaal niet meer anoniem is. Ze 

willen graag dat de melding bij de Inspectie SZW 

gedaan wordt en dat deze ook sancties kan opleggen 

aan werkgevers.  

Ook op dit moment blijkt al in de praktijk dat de 

melding niet zo heel anoniem is en dat de melding  

gebruikt wordt bij civielrechtelijke procedures. De 

werknemer wordt door de bedrijfsarts namelijk wel  

op de hoogte gebracht dat er melding is gedaan bij het 

NCvB. Werknemers stappen met die brief naar een 

advocaat en vorderen alsnog schadevergoeding. Dus 

hoewel de anonieme melding nu geen rol zou moeten 

spelen in compensatievragen (uitkeringen) is dit 

uiteindelijk wel het geval. 

Aansprakelijkheidsverzekering
Werkgevers kunnen vervolgens in grote problemen 

komen als de aansprakelijkheidsverzekeraar geen 

dekking biedt. En als de werkgever zich niet aan  

de afspraken heeft gehouden, kan de aansprakelijk-

heidsverzekering besluiten niet tot uitkeren over te 

gaan. Denk bijv. aan de situatie dat er geen RI&E is 

gemaakt of de werkgever het Plan van Aanpak bij  

de RIE niet heeft uitgevoerd. Als de schade voor-

komen had kunnen worden en de aansprakelijk- 

heidsverzekering geen dekking biedt, heeft ook de  

werknemer daar schade van. Bij faillissement van de 

werkgever vist de werknemer immers achter het net. 

Toch een EGB?
We hebben dus twee onwenselijke situaties: de WIA 

voldoet niet aan internationale verdragen en werk-

nemers hebben te maken met zware, langdurige civiel-

rechtelijke procedures. We denken dan ook dat het zeer 

aannemelijk is dat we binnen afzienbare tijd alsnog de 

Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s zullen krijgen. 


