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• Wat moeten de blootgestelde
werknemers van Defensie er van 
denken? 

Grote zorgen: terecht?



• Actualiteit: 

– Steeds meer locaties 

– Chroom6 in verven bij Defensie nog steeds 
gebruikt

– Nieuwe verf: wel de dubbele dosis van voor 
2012, maar nu in een dunnere laag

* https://www.nu.nl/binnenland/5526317/dubbel-zoveel-giftig-chroom-6-in-nieuwe-verf-van-
defensie.html

Grote zorgen: terecht?



• Actualiteit: 
Mario Verbeek, plv. commandant der luchtstrijdkrachten: 

“Op dit moment lopen onze mensen geen enkel gevaar, daar waar we 

verf met chroom-6 gebruiken. Onze mensen werken nu veilig. Waar dat 
niet zo was, zijn de werkzaamheden stilgelegd. We hebben alles in 

place om chroom-6-verf goed en veilig te gebruiken”*

• Geruststellend? 

* https://www.nu.nl/binnenland/5526317/dubbel-zoveel-giftig-chroom-6-in-nieuwe-verf-van-
defensie.html

Grote zorgen: terecht?



Er zijn – uit groepsonderzoeken - wetenschappelijk 
voldoende bewijzen dat Chroom‐6 bij mensen de volgende 
ziekten kan veroorzaken:

• longkanker

• neus‐ en neusbijholtekanker

• perforatie van het neustussenschot door chroomzweren

• chronische longziekten,

• ademhalingsallergie (astma en rhinitis) 

• allergische contactdermatitis.

Wat weten we?
Wetenschappelijk bewijs 



• Defensie wist al decennia van schadelijke 
effecten chroom-6

• Vervanging is niet goed mogelijk

• Beschermingsmaatregelen worden (zelfs 
tot op heden) niet altijd goed uitgevoerd

Wat concreet vast staat 



• De risico’s waren bekend 

• De zorgplicht werd geschonden

• Aansprakelijkheid erkend en excuses

• Maar: niet individuele causaliteit: 

– lastig te bepalen 

RIVM onderzoek Defensie 



• Zo concreet mogelijk:

– Feiten

– Diagnose

– Risico’s

– Risico- inschattingen op groepsniveau

– Concreet bewijs op individueel niveau? -/-

RIVM – onderzoek Chroom6 
op groepsniveau



• Collectieve schaderegeling obv
groepsonderzoeken; geen individueel 
oordeel 

• Schadebedrag afhankelijk van:
– de aard van de werkzaamheden;

– duur van de blootstelling;

– aard en ernst van de aandoening

• Afhankelijk van de aard van de ziekte 
schadevergoedingsbedragen
– tussen de 5.000 en 40.000 euro.

Schadevergoedingsregeling
Chroom6



* Verlies van levensverwachting 

Smartengeld VVL* algemeen:
vele ingangen 



• Smartengeld in Nederland is laag

• HIV door bloedtransfusie in 1991, man 54 jaar € 136.000

• Mesothelioom IAS 2018:
– € 64.522,- totaal, materieel € 6000 en immaterieel € 58.000

• Rechters ingeval van mesothelioom: 
– Rb Midden-NL € 56.464

– Rb Zeeland-West-Brabant € 65.000

• Gemiste tumor nier/delay: RB Rotterdam  2017 € 200.000

• In Duitsland:  smartengeld 4 x zo hoog

• Wat is redelijk? 

Smartengeld VVL algemeen
als individuele causaliteit vast staat  



• Schadevergoedingsrecht = 
beschermingsrecht

• Diagnose/letsel bekend

• Schending verkeers- of veiligheidsnorm

• Omkeringsregelsregel: causaliteit
gegeven ondanks causaliteitsonzekerheid

• Veroorzaker aansprakelijk en schade
betalen, tenzij tegenbewijs

Aansprakelijkheid civiel
algemeen



Aansprakelijkheid overheid

• In de opbouw niet heel veel anders dan
civielrechtelijke aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de overheid



De weg naar individuele
schadevergoeding



• Bewijs werknemer

– is blootgesteld

– diagnose  

– causaliteit: kan zijn veroorzaakt (lit) 

• Bewijs werkgever:

– Aan de zorgplicht voldaan?

• Omkeringsregel: rechtsvermoeden

– van aansprakelijkheid en causaliteit 

– behoudens tegenbewijs door WG 

De arbeidsrechtelijke bewijsdans
art. 7:658 BW 



Aansprakelijkheid werkgerelateerde
aandoeningen: Hoe?

• Bewijs werknemer
is blootgesteld: 
• feiten – getuigen – deskundigen – wie?
• kan zijn veroorzaakt – algemeen wetenschappelijk –
individueel - correlatie of causaliteit - deskundigen? wie ?

• ondergrens – deskundigen – wie? 
Bewijs werkgever:

• Zorgplicht voldaan? 
• feiten – deskundigen - wie?
• bekendheid – veiligheidskundige hierarchie – maatregelen –

deskundige – wie? 
• soort werkgever – wat mocht worden verwacht?

Complicaties: 
• andere blootstellingen/werkgevers
• privefactoren kans deskundigen
• proportionele aansprakelijkheid?



Deskundigen en nog eens: 
deskundigen… €…  ?  



Even inzoomen: 

Wat u als deskundige moet 
weten



• Het ene beroepsziektebegrip ≠ het andere 

• Normen: MAC waarde ≠ maatgevende norm  

• Medische causaliteit ≠ juridische causaliteit

• Zorgplicht: State of the Art ≠ State of the 
Industry 

• Strafrechtelijke handhavingsnorm ≠ niet

privaatrechtelijke norm

Aansprakelijkheid:
niets is wat het lijkt



Verschillende ingangen 



• Arboregeling/registratienorm: 

– een beroepsziekte is een ziekte die in 
overwegende mate door de arbeid wordt 
veroorzaakt

• Aansprakelijkheid:

– een beroepsziekte is een ziekte die mede 
door de arbeid wordt veroorzaakt: SER 
Commissie Arbeidsomstandigheden Arbo/1028, 
3 januari 2014 

–

Wat is een beroepsziekte? 



• De civiele norm: een blootstelling die het 
ziektebeeld kan veroorzaken

• Blijkend uit algemeen wetenschappelijke 
inzichten

• Met een ondergrens

• Chroom6: genotixisch. Is er wel een 
ondergrens? 

Civiele norm, ondergrens? 



Normen: MAC waarden 



• Mac waarden zijn publiekrechtelijke normen, 
bedoeld voor handhaving in de strafrechtelijke
zin

• Zij zijn geen civiele aansprakelijkheidnorm

Mac waarden en 
aansprakelijkheid



• De MAC waarden zijn als norm voor de beoordeling van 
de concrete blootstelling irrelevant

• De MAC waarden zijn als norm voor de beoordeling van 
de causaliteit irrelevant

• De MAC waarden zijn als norm voor de beoordeling van 
de zorgplicht wellicht relevant

• De MAC waarden zijn als norm voor de beoordeling van 
aansprakelijkheid wellicht relevant

• Minimumnorm voor het voldoen aan zorgplicht !

Wat u moet weten over  

de MAC waarden en aansprakelijkheid



Causaliteit



• Medisch:  risico – waarheidsvinding –
causaliteitsonzekerheid –
kanspercentage

• Juridisch:  risico – toerekening

– Wie een risico in het leven roept dat zich
heeft verwezenlijkt moet met de 
causaliteitsonzekerheid leven en volledig
betalen tenzij tegenbewijs..  

Wat u moet weten: 
Causaliteit



• De juridisch relevante norm? 

– Gezondheidskundige inzichten

– Wist dan wel behoorde te weten

Wat u moet weten: 
Causaliteit



Omvang zorgplicht



• Maatgevend is de State of the Art! 

• Hetgeen de werkgever wist dan wel
behoorde te weten omtrent de 
schadelijkheid van zijn werkproces

• Niet: State of the Industry

• Niet: MAC waarden!

Wat u moet weten
Omvang zorgplicht



• Zorgplicht ex art. 7:658 BW is een 
privaatrechtelijke norm, geen publiekrechtelijke
norm 

• Norm ≠ MAC maar: 

• wat de WG wist of behoorde te weten! 

•

Wanneer is de zorgplicht
geschonden? 



▪ Van u wordt verwacht:  

• Inventarisatie blootgestelde stoffen

• Beschrijving bekende risico’s daarvan

• Beschrijving werkwijze en hulpmiddelen
WG, en het concrete gebruik daarvan

• Beschrijving normen

• Beschrijving beperkingen normen (MAC)

• Disclosure statement!

De rol van de arbeidshygienist
Blootstelling



• Schilder, 54 jaar

• Blootstelling aan amines in verven: 
carcinogeen in de hoogste categorie
(IARC)

• Urotheelcelcarcinoom in 2000, secundair
longcarcinoom in 2000, overleden in 
2001

Casus: 18 jaar rechtsstrijd



• 9 jaar vrachtwagenchauffeur (PAK’s)

• 9 jaar schilder elders

• 23 jaar schilder bij laatste werkgever

• toerekening? Aan schadeveroorzaker –
art. 6: 99 BW 

Rechtsvraag: 
Arbeidsverleden



• 3 jaar gerookt in 60er jaren (40 jaar geleden)

• Blootstelling aan hobbylijm modeltreinen

• Meegerookt met echtgenote en in de sportkantine

• Woonachtig in Groningen: verhoogde concentratie
radongas

• 1 borreltje per dag voor het eten

• Risico verwaarloosbaar. 

• Toerekening?  Nee. 

Rechtsvraag: 
Prive factoren



• 2001 behandeling door BBZ FNV, geen overeenstemming

• 2005 inleidende dagvaarding in eerste aanleg –
feitenonderzoek – partijdeskundigen en onafhankelijke
deskundigenoordelen

• 2010 kantonrechter – onafhankelijke deskundigen - afwijzing vordering

• 2010 hoger beroep

• 2012 arrest Hof Leeuwarden – onafhankelijke deskundigen - toewijzing
vordering

• 2012 cassatie ingesteld door werkgever – Hoge Raad

• 2013 arrest gecasseerd: beter onderzoek doen – verwijzing naar Hof Den 
Bosch 

• 2013 aanbrengen Hof Den Bosch – opnieuw onafhankelijke deskundigen 
causaliteit en zorgplicht

• 2018 deskundigenoordelen door partijen betwist – expert bias 

• 2019 nader bevragen deskundigen over expertrol en onderzoeksbasis

Discussie in rechte



Het systeem vs het slachtoffer 


