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Zoek de verschillen



Bijvoorbeeld



Casus

- Leerling ambulance verpleegkundige
- 12 maart 2020
- Geen mondkapje, twee collega’s wel
- Kortademige en hoestende patiënt, vermoeden: 

hersenbloeding
- Patiënt was net in buitenland geweest
- Lenny ondersteunt/omhelst patiënt bij lopen naar 

ambulance
- Enkele dagen later: Lenny besmet
- Nu: long covid



En dus is de vraag…



Werkgeversaansprakelijkheid in 3-voud

1) art. 7:658 BW
- zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden
- gaat vér, maar geen absolute waarborg   

2) art. 7:611 BW
- zorgplicht voorkoming ‘werkgerelateerde’ schade 

buiten uitoefening werkzaamheden
- gewone regels bewijslast en eigen schuld

3) art. 7:611 BW
- verzekeringsplicht bij werkgerelateerde 

verkeersdeelname
- eventueel: beroepsziekte-dekking via cao of ruimere 

verzekering (‘werknemersschade-polis’)



Niet lappen, maar klappen?

Meeste zorg-cao’s hebben geen regeling voor 
beroepsziekten (verpleeg- en thuiszorg, ziekenhuizen)

Zorgfonds ZWiC

Hebben zorgwerkgevers te weinig gedaan?
- Beschikbaarheid + nut/noodzaak discussie mondkapjes 

e.d., afstand houden ondoenlijk, werk zorgplicht voor 
veilige arbeidsomstandigheden

Is de schade opgelopen op het werk? 
- besmetting kon altijd en overal



Twee essentiële voorwaarden

1) schending zorgplicht

Is de werkgever tekort geschoten in zorg voor
veilige arbeidsomstandigheden?

2) oorzakelijk verband
Is de schade opgelopen in/door het werk? 



Wat te denken van …
Partner fiscaal adviesbureau stormt rood aangelopen 
binnen bij vergadering en stuurt werknemer heftig 
gebarend en schreeuwend een werknemer weg 
(‘opkrassen’), die zegt nu aan PTSS te lijden

Herman werkt veel en eet (dus) ongezonde afhaal- en 
opwarmmaaltijden: hij is licht obees en ontwikkelt 
diabetes, krijgt later ook een hartinfarct

Diezelfde Herman blijft fysiek weliswaar OK, maar krijgt 
een burn-out

Verpleegkundige Annemarijn (58 jaar) lijdt al enige tijd 
aan rugklachten



Criterium (3 lid 1 sub a Arbowet)
- tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden

gevergd organiseert de werkgever de arbeid
zodanig dat daarvan geen nadelige invloed
uitgaat op de veiligheid en de gezondheid
van de werknemer

- Hoge Raad: 7:658 beoogt geen absolute 
waarborg te scheppen tegen gevaren: 
redelijkerwijs te vergen zorg
- maar gaat wél ver



Arbo-wetgeving
- Arbeidsomstandighedenwet en -besluit
- Wet: procedurele/doelvoorschriften
- Besluit: ook concretere normen

- Arbocatalogi (branche-afspraken)
- Let op vastlegging in CAO

- Volgorde: 
- bronbeperking, blootstellingsbeperking collectief, 

individueel en dan pas PBM (3 lid 1 b Arbowet))
- Arbo is minimum (NJ 2009, 332: Maatzorg)
- maar niet alle ‘arbo-overtredingen’ leiden tot 

aansprakelijkheid (vgl. NJ 2004, 177)  



Arbo en corona: 3.2a Arbobesluit
2. Ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers 
en derden met SARS-CoV-2 worden op arbeidsplaatsen, gelet op hoofdstuk 
Va van de Wet publieke gezondheid alsmede de stand van de wetenschap 
en professionele dienstverlening, tijdig de daarvoor noodzakelijke 
maatregelen en voorzieningen getroffen.

3. Tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen behoren in ieder 
geval:
a. het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
b. het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan 

werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de 
arbeidsplaats; en

c. het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit 
artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Zie ook art. 28 lid 7 Arbowet



In feite is dit het criterium
- Kans op en ernst schade

- Vs.

- Bezwaarlijkheid maatregelen
- Kosten
- Kennis
- Uitvoerbaarheid
- Beschikbaarheid



’t is een kwestie van bewijs

- Werkgerelateerd, privé of combinatie?

- Indien werkgerelateerd: bij welke werkgever?

- Voorbeelden: OPS, RSI, hartklachten, burn out, PTSS

- Ook: is het wel die aandoening? 



Bewijslast

- Werkgever moet naleving zorgplicht bewijzen
- Bij door het werk veroorzaakte schade (en dat

moet werknemer bewijzen)

- Omkeringsregel
- Causaal verband verondersteld bij normschending

(Cijsouw I, NJ 1993, 686)
- Mits norm voldoende specifiek



Arbeidsrechtelijke omkeringsregel

- Unilever/Dikmans (JAR 2000/261); 
Havermans/Luycks (JAR 2006/174)

- Langdurige blootstelling aan risicofactoren
- Causaal verband tussen werk en schade 

aannemelijk?
- Werkgever dient naleving zorgplicht te bewijzen
- DESKUNDIGE kan zorgen voor 

(on)aannemelijkheid (Landskroon/BAM, 
NAK/Van Steenbergen)



7-juni arresten (JAR 2013/177 en 178):  
omkeringsregel terug in het hok? 

- Niet bij te onzeker/onbepaald verband
- Dus: niet bij multicausale ziektes?

- Grond vermoeden
- algemene kennis over oorzaken
- zorgplichtschending
- ‘intuïtie’ deskundige onvoldoende bij

‘onduidelijke’ ziektebeelden
- beoordeling waarschijnlijkheid mede in licht

stellingen werkgever



Arbeidsrechtelijke omkeringsregel (2)

- Unilever: werkgever moet gegevens ‘uit zijn
sfeer’ inbrengen

- Werkgever moet naleving zorgplicht al 
aantonen voor werkgerelateerdheid vast 
staat (‘gelijk oversteken’)

- Niet alleen bij gevaarlijke stoffen, maar ook
bij risico-factoren’



Vrijdag de 13e…  

- HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:295
- Hof: geen causaal verband ziekte/werk
- m.u.v. huidaandoening 

- Ja dit betreft de heer Dikmans
- 1e arrest HR: 2000
- start zaak: 1986 (!!!!!!!!!)

- Kortom: bewijs bij multicausale ziektes heel 
erg lasting

- Zie ook HR 6 april 2018, NJ 2018/291



Proportionele aansprakelijkheid 
- Kans op verband tussen normschending en 

schade niet heel klein, maar ook niet erg 
groot
- Terughoudend toepassen
- Ontwikkeld bij combinatie asbest/roken

- Vervolg Lansink/Ritsma: kans 25%, werkgever 
25% aansprakelijk (JAR 2019/91)

- Afgewezen: JAR 2022/69 te kleine kans dat 
het niet om ‘veroudering’ gaat bij rugklachten



Komende regeling

- Tegemoetkomingsregeling tegemoetkoming
stoffengerelateerde beroepsziekten

- Bij op lijst genoemde ziekte (OPS, asbest-
ziektes), toets door expertspanel

- Ook voor zzp’ers
- €21.000
- Uitvoering Svb en IAS (en NCvB)
- Terug te betalen als werkgever betaalt
- Betekenis in civiele procedure? 

(ECLI:NL:HR:2021:1806)



PSA
- Arbo-wet: RI&E en beleid
- goed letten op arbeidstijden, pauzes & 

vakanties (let op: geen registratie bij 3x 
minimumloon)

- Overbelasting, intimidatie, pesten, bedreiging, 
geweld

- Preventie
- Training, arbo-spreekuur, regelmatige

gesprekken, aanpassen na signalen
- Nazorg



ECLI:NL:RBROT:2021:11730

- Vrachtschip overvallen in Niger delta (hoog
risico gebied)

- Gijzeling van 4 weken, ook fysiek letstel
- Zonder escorte, geen prikkeldraad rondom, 

weinig training
- Reder betwist psychische schade niet, wel

schending zorgplicht:
- Wel ‘castellum’ en prikkeldraad had
toch niet geholpen… 



Dit lag er op de mat

StOP MEt ons te spionere

Ga andeR WeRK ViNd

AndeRs BEN Jij dooD

tuRKs KS KaKanKeR

HOeR”



Casus 
(Ktr. Den Haag 26/10/21, JAR 2022/4)

- Sociaal rechercheur krijgt dreigbrief thuis
- Diagnose: PTSS
- Ziekte ‘in en door de dienst’?
- Aanvulling op ziekengeld
- ‘buitensporig’ incident

- Geen schending zorgplicht
- Tekortschietende nazorg onvoldoende

onderbouwd



Psychische schade ambtenaren
- objectief buitensporige omstandigheden
- buitensporigheid relateren aan functie (TAR 

2012/70)
- ECLI:NL:GHDHA:2012:BV3770: deze eis geldt niet

bij de civiele rechter…
- anders geen causaal verband
- TAR 2011/144 (burn out brandweer)
- bewijsvermoeden c.v. bij buitensporigheid
- alleen nog medisch bewijs ‘andere oorzaak’  

- TAR 2011/123 (PIW’er)
- falende veiligheidsvoorzieningen relevant  



Nazorgplicht
- (ongefundeerde) ontslagpogingen tijdens 

ziekte (JAR 2013/54, JAR 2016/57): verstoring 
re-integratie

- zorgplicht voorkoming schade ruimer dan 
voorkomen ‘incidenten’

- Voorbeelden: traumatische gebeurtenissen
- Nazorg treinpersoneel: JAR 2002/220, 2007/136, JA 

2009/114
- Nazorg na overval: JAR 2005/194

- Schadebeperkingsplicht werknemer
- ECLI:NL:GHDHA:2009:BN1982



Burn out
- Langdurige overbelasting
- Kenbaarheid overbelasting
- Hof Den Bosch (JAR 2009/286 Van Gansewinkel, 

JAR 2011/41): 
• > 40 uur per week werken, dus kenbaar
• bij ‘overbelasting’ specifiek beleid voeren

- ‘Kikplicht’:
• JAR 2011/276 Armstrong (IC-verpleegkundige vaak

flauwgevallen + geklaagd, jarenlang)
• JAR 2011/274 ABN Amro (onderbezetting, 

werknemer vond werk ‘wat zwaarder’, korte periode)



Casus: JAR 2020/57

- Administratief medewerker Uber verricht
veel overwerk (salaris €5.000 p/m)

- Verband klachten/werk en overbelasting
onaannemelijk

- ‘Regelmacht’ van werknemer,
werkgever reageerde
- Geen flagrante normschending
geen deskundigenrapport, geen langdurige
kwestie (?), andere oorzaak overigens niet
evident



Wat denken we nu van …
Partner fiscaal adviesbureau stormt rood aangelopen 
binnen bij vergadering en stuurt werknemer heftig 
gebarend en schreeuwend een werknemer weg 
(‘opkrassen’), die zegt nu aan PTSS te lijden

Herman werkt veel en eet (dus) ongezonde afhaal- en 
opwarmmaaltijden: hij is licht obees en ontwikkelt 
diabetes, krijgt later ook een hartinfarct

Diezelfde Herman blijft fysiek weliswaar OK, maar krijgt 
een burn-out

Verpleegkundige Annemarijn (58 jaar) lijdt al enige tijd 
aan rugklachten



Wat maakt werkgerelateerdheid aannemelijk(er)

- Zorgplichtschending werkgever

- ‘Luxerend’ incident

- Langdurige blootstelling
- (aan giftige stoffen)

- Deskundigenrapportage

- Geen evidente privé-factoren


