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Werkgeversaansprakelijkheid, OPS/CTE, Causaal verband  

 

Noot: mr. W.H. Bouman 

 

Samenvatting 

Een werknemer stelt dat hij neurologisch letsel in de vorm van een organisch psychosyndroom (OPS) 

heeft overgehouden aan zijn werkzaamheden als koeltechnicus. Het dienstverband duurde van 1974 tot 

1997. De blootstelling aan schadelijke stoffen zou hebben bestaan in het werken met verharders, lijmen, 

siliconen, e.d. De (neurologische) schade is volgens de werknemer zeer ernstig. De werkgever bestrijdt 

de vorderingen: de door de werknemer gestelde aandoeningen zijn niet het gevolg – en kunnen dat ook 

niet zijn – van de stoffen waarmee de werknemer tijdens zijn dienstverband in aanraking is gekomen. Na 

het inwinnen van een deskundigenbericht heeft de kantonrechter de vorderingen afgewezen, op grond 

dat het door de werknemer gestelde oorzakelijke verband niet was aangetoond. Het hof heeft het oordeel 

van de kantonrechter, onder aanvulling en verbetering van gronden, bekrachtigd. Bij de Hoge Raad 

klaagt de werknemer er over dat het hof heeft miskend dat aan art. 7:658 BW onmiddellijke werking 

toekomt. Hij krijgt hierin weliswaar van de Hoge Raad gelijk, maar er volgt geen cassatie. Ook indien 

het hof in dit opzicht wél van een juist uitgangspunt zou zijn uitgegaan, zou – aldus de Hoge Raad – nog 

steeds de eis gelden dat de gestelde (gezondheids)schade is ontstaan in de uitoefening van de 

werkzaamheden. De uit het arrest Unilever/Dikmans (HR 17 november 2000, NJ 2001/596) bekende 

bewijsregel dat (kort gezegd) oorzakelijk verband tussen klachten en werkzaamheden kan worden 

aangenomen als de klachten kunnen zijn veroorzaakt door stoffen waarvan vast staat dat de werknemer 

er aan bloot is gesteld, kan de werknemer in dit geval niet baten: hij had niet aannemelijk kunnen maken 

dat zijn klachten waren veroorzaakt door (toxische) stoffen waarmee hij had gewerkt. 

 

Uitspraak 

1. Het geding in feitelijke instanties 

Eiser tot cassatie – verder te noemen: X – heeft bij exploot van 2 september 1998 verweerster in cassatie 

– verder te noemen: Luyckx – gedagvaard voor de kantonrechter te Breda. Na wijziging van eis heeft X 

gevorderd: 

a 

te verklaren voor recht dat Luyckx primair op grond van artikel 7A:1638 x (oud) BW subsidiair 

op grond van artikel 1401 (oud) BW danwel 6:162 BW en meer subsidiair op grond van artikel 

1403 (oud) BW dan wel 6:173 BW en/of 6:174 BW aansprakelijk is voor de schadelijke 

gevolgen voor X van de omstandigheden waaronder deze bij Luyckx zijn werkzaamheden 

diende te verrichten; 

b 

Luyckx te veroordelen aan X te vergoeden door hem geleden en nog te lijden kosten, schade en 

interesten, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke 

rente vanaf de dag der opeisbaarheid van deze schade en kosten, subsidiair vanaf 13 augustus 

1993, meer subsidiair vanaf de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening; 

c 
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Luyckx te veroordelen aan X te betalen als voorschot onder algemene titel op deze schade de 

somma van ƒ 300.000,= dan wel een bedrag als de kantonrechter in goede justitie zal menen te 

bepalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 augustus 1993, subsidiair vanaf de dag 

der dagvaarding tot die der algehele voldoening; 

d 

te bepalen dat Luyckx gelijktijdig met betaling van een voorschot als onder c gevorderd een 

verklaring verstrekt waarin zij zich verplicht tot betaling van eventuele door X over dit 

voorschot te betalen inkomsten- of vermogensbelasting. 

Luyckx heeft de vorderingen bestreden. 

Bij tussenvonnis van 22 september 1999 heeft de kantonrechter aan X opgedragen 

– te bewijzen dat: Luyckx gegevens omtrent (de aard en de samenstelling van) de producten (middelen) 

waarmee zij hem heeft laten werken en/of van de leverancier(s) van die middelen (producten) geheim 

houdt; 

– door deskundigen te bewijzen: dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de in de middelen 

(producten) waarmee hij zijn werkzaamheden diende te verrichten, aanwezige stoffen en zijn 

lichamelijke klachten. 

Na getuigenverhoor op 7 maart 2000, heeft de kantonrechter bij tussenvonnis van 26 september 2001 

partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de persoon van in zijn vonnis genoemde 

deskundigen en omtrent de in het vonnis vermelde, aan de te benoemen deskundigen voor te leggen 

vraagpunten. Bij tussenvonnis van 14 november 2001 heeft de kantonrechter een deskundigenonderzoek 

gelast, door de deskundigen te beantwoorden vragen geformuleerd en drie deskundigen benoemd. Bij 

tussenvonnis van 10 juli 2002 heeft de kantonrechter een vierde deskundige benoemd. Vervolgens heeft 

de kantonrechter (rechtbank Breda, sector kanton, locatie Breda) bij eindvonnis van 23 april 2003 de 

vorderingen van X afgewezen. 

Tegen de vonnissen van 10 juli 2002 en 23 april 2003 heeft X hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof 

te ’s-Hertogenbosch. Bij memorie van grieven heeft X verzocht het ingestelde hoger beroep als mede 

gericht tegen alle overige in eerste aanleg gewezen vonnissen te beschouwen. 

Bij arrest van 8 februari 2005 heeft het hof het tussenvonnis van 22 september 1999 vernietigd voor 

zover daarin X is opgedragen te bewijzen dat Luyckx gegevens geheim houdt. Het hof heeft voor het 

overige de vonnissen waarvan beroep onder aanvulling en verbetering van gronden bekrachtigd. 

(...; red.) 

2. Het geding in cassatie 

(...; red.) 

3. Beoordeling van het middel 

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

i. X is vanaf 1974 krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam geweest voor 

Luyckx, aanvankelijk voor achttien uur per week. Vanaf 9 juli 1990 is het aantal uren voor een periode 

van drie jaar uitgebreid tot achtentwintig uur per week. 



ii. Luyckx vervaardigt decoratiemateriaal voor gebak en dergelijke uit chocolade. 

iii. X was oorspronkelijk aangenomen als koeltechnicus en leverde aan Luyckx via zijn eigen bedrijf 

apparatuur. Na verloop van ongeveer drie jaar werd hij vrijwel volledig ingezet voor het vervaardigen 

van mallen (voor een lopende band) waarin het chocolademateriaal werd gegoten om vervolgens in de 

koeltunnels af te koelen. 

iv. X heeft zich op 17 januari 1992 ziek gemeld. Hij heeft aanvankelijk een ziektewetuitkering 

ontvangen. Een daarop volgende WAO-uitkering op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid is op 24 

november 1993 beëindigd omdat X weer arbeidsgeschikt werd geacht. 

v. Op 24 november 1993 heeft X zijn werkzaamheden niet hervat, waarna Luyckx hem op 25 november 

1993 op staande voet heeft ontslagen wegens werkweigering. De kantonrechter en in hoger beroep de 

rechtbank hebben dit ontslag nietig verklaard. 

vi. De arbeidsovereenkomst is per 15 maart 1997 ontbonden onder toekenning aan X van een tussen 

partijen overeengekomen vergoeding van ƒ 80.000,=. 

3.2.1. X vordert in deze procedure een verklaring voor recht dat Luyckx op grond van art. 7A:1638x 

(oud) BW aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen die hij heeft ondervonden van de 

omstandigheden waaronder hij bij Luyckx zijn werkzaamheden diende te verrichten. Voorts vordert hij, 

naast een voorschot van ƒ 300.000,= netto, schadevergoeding op te maken bij staat. Aan deze 

vorderingen heeft hij ten grondslag gelegd dat hij heeft moeten werken met (neuro)toxische, althans voor 

de gezondheid schadelijke stoffen (onder meer verharders, lijmen, siliconen, polyesters en lakken), 

waardoor hij een ernstige aandoening aan de luchtwegen en aan het zenuwstelstel – organisch 

psychosyndroom (OPS) – heeft opgelopen. 

Nadat Luyckx als verweer had aangevoerd dat de lichamelijke aandoeningen van X geen gevolg zijn en 

ook geen gevolg kunnen zijn van de stoffen waarmee X tijdens zijn werkzaamheden bij Luyckx in 

aanraking is gekomen, heeft de kantonrechter bij tussenvonnis van 22 september 1999 X te bewijzen 

opgedragen dat een oorzakelijk verband bestaat tussen zijn lichamelijke klachten en de stoffen die 

aanwezig waren in de middelen waarmee hij bij Luyckx heeft gewerkt. Bij eindvonnis heeft de 

kantonrechter onder verwijzing naar het in de procedure uitgebrachte deskundigenbericht de vorderingen 

van X afgewezen op de grond dat het bedoelde oorzakelijk verband niet is aangetoond. 

3.2.2. In hoger beroep, waarin X met zijn eerste grief onder meer klaagde over het feit dat hij – en niet 

Luyckx – met het bewijs was belast, heeft het hof, voorzover in cassatie van belang, de bestreden 

vonnissen (onder aanvulling en verbetering van gronden) bekrachtigd. 

Naar het oordeel van het hof (rov. 4.5) moet bij de beoordeling van de vordering worden uitgegaan van 

de wetgeving zoals die bestond tot de ziekmelding van X in 1992, derhalve onder meer van art. 

7A:1638x (oud) BW. Het hof overwoog vervolgens (rov. 4.6) dat eerst dient te worden onderzocht of 

met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat X aan OPS lijdt dan wel 

dat zijn klachten zijn te wijten aan een aan zijn werk voor Luyckx gerelateerde aandoening. Hetgeen het 

hof verder overwoog, kan als volgt worden samengevat. 

(i) X heeft zich beroepen op rapporten en andere stukken die zijn standpunt ondersteunen (rov. 4.6.2); 

(ii) daarnaast heeft hij echter in eerste aanleg ook een groot aantal verslagen van medische onderzoeken 

en correspondentie overgelegd waaruit de conclusie kan worden getrokken dat het minder waarschijnlijk 

is dat hij aan OPS lijdt; (iii) het feit dat er tijdens het dienstverband is gewerkt met toxische stoffen, en 

de door X overgelegde medische bescheiden vormen onvoldoende reden om op voorhand aan te nemen 

dat X aan OPS lijdt, en Luyckx met het bewijs van het tegendeel te belasten; (iv) de in het tussenvonnis 

van 22 september 1999 aan X gegeven bewijsopdracht omtrent het oorzakelijk verband tussen de stoffen 

die aanwezig waren in de middelen waarmee hij werkte, en zijn lichamelijke klachten wordt bekrachtigd; 

(v) de door X voorgestelde omkering van bewijslast, hierop neerkomend dat eerst Luyckx dient te 

bewijzen dat zij aan de op haar als werkgever rustende zorgplicht heeft voldaan, kan hem niet baten, 



aangezien eerst dient te worden vastgesteld dàt X aan OPS, althans aan een beroepsziekte lijdt. (rov. 

4.6.4) 

Het hof kwam – op basis van het in eerste aanleg uitgebrachte deskundigenbericht – tot de conclusie dat 

in rechte niet kan worden aangenomen dat verband bestaat tussen de lichamelijke klachten van X en de 

stoffen waarmee hij heeft gewerkt (rov. 4.6.7). 

3.3. Onderdeel 1, dat opkomt tegen de hiervoor weergegeven rov. 4.5, klaagt terecht dat het hof heeft 

miskend dat art. 7:658 BW onmiddellijke werking heeft (HR 17 november 2000, nr. C98/273, NJ 2001, 

596). Het onderdeel kan echter niet tot cassatie leiden, nu het voor het – zoals hierna zal blijken 

tevergeefs bestreden – oordeel van het hof dat de vordering van X niet toewijsbaar is omdat geen 

oorzakelijk verband bestaat tussen de stoffen waarmee hij werkte en zijn lichamelijke klachten, geen 

verschil maakt of wordt uitgegaan van art. 7A:1638x (oud) BW dan wel van art. 7:658 BW. Beide 

regelingen stellen immers voor aansprakelijkheid van de werkgever de eis dat de schade van de 

werknemer is ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden. 

3.4.1. Onderdeel 2, dat met een rechtsklacht opkomt tegen het oordeel van het hof dat in rechte niet kan 

worden aangenomen dat verband bestaat tussen de lichamelijke klachten van X en de stoffen waarmee 

hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Luyckx heeft gewerkt, betoogt dat het hof heeft 

miskend dat wanneer een werknemer bij zijn werk is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke 

stoffen, het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de blootstelling en zijn 

gezondheidsklachten aangenomen moet worden indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te 

treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn 

werkzaamheden schade lijdt, en dat de rechter dus eerst moet onderzoeken of de werkgever heeft 

voldaan aan zijn plicht om bedoelde maatregelen te treffen. Het onderdeel beroept zich daartoe op de 

uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 2000, nr. C98/273, NJ 2001, 596. 

3.4.2. Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat het op grond van art. 7:658 lid 

2 BW aan de werknemer is te stellen en zonodig te bewijzen dat hij de schade waarvan hij vergoeding 

vordert, heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Indien de werknemer in deze 

bewijslevering is geslaagd, is de werkgever voor die schade aansprakelijk, tenzij hij zich ingevolge 

dezelfde bepaling van aansprakelijkheid kan bevrijden door het daarin bedoelde bewijs te leveren. 

Voor toepassing van de door het onderdeel bedoelde regel van bewijslastverdeling uit het arrest van 17 

november 2000 is nodig dat de werknemer niet alleen stelt en zonodig bewijst dat hij gedurende zijn 

werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, maar ook dat hij stelt en 

zonodig aannemelijk maakt dat hij lijdt aan een ziekte of aan gezondheidsklachten welke door die 

blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. De enkele omstandigheid dat een werknemer bij zijn werk is 

blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen rechtvaardigt in gevallen als het onderhavige 

dan ook niet toepassing van die regel. 

3.4.3. In het op 17 november 2000 door de Hoge Raad besliste geval had de werknemer, met een 

verwijzing naar rapporten van medici die hem hadden onderzocht en behandeld en naar de medische 

literatuur, gesteld dat hij een ziektebeeld had ontwikkeld dat – kort samengevat – kon zijn veroorzaakt 

door de omgang met stoffen en materialen, met name door bepaalde chemicaliën en oplosmiddelen, die 

hij bij zijn werkzaamheden diende te gebruiken, terwijl de werkgeefster had erkend dat de door de 

werknemer genoemde stoffen in een laboratorium als het hare thuishoorden. In het onderhavige geval 

echter moet het – in zoverre onbestreden – oordeel van het hof aldus worden verstaan, dat X niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat zijn lichamelijke klachten kunnen zijn veroorzaakt door blootstelling aan 

de stoffen waarmee hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Luyckx heeft gewerkt. Onder 

deze omstandigheden mist het beroep van X op de door het onderdeel bedoelde regel van 

bewijslastverdeling doel. Het onderdeel faalt daarom. 

3.4.4. Onderdeel 3, dat met motiveringsklachten voortbouwt op onderdeel 2, deelt het lot daarvan. 

Onderdeel 4 heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft derhalve geen behandeling. 



4. Beslissing 

De Hoge Raad: 

verwerpt het beroep; 

veroordeelt X in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Luyckx 

begroot op € 362,34 aan verschotten en € 2.200,= voor salaris. 

Noot 

In ieder geval sinds het arrest Unilever/Dikmans (HR 17 november 2000, NJ 2001/596) is de positie van 

de werknemer die stelt dat hij schade heeft geleden door het werken met voor de gezondheid schadelijke 

stoffen belangrijk versterkt. Deze versterking was vanuit slachtofferoogpunt geboden, vooral omdat 

gezondheidsschade van deze aard zich lastig laat vaststellen. Toxische stoffen kunnen neurologische 

schade toebrengen, maar het concrete bewijs hiervoor valt in de meeste gevallen niet één op één bij te 

brengen. Als niettemin aan een aantal min of meer objectieve criteria is voldaan, kan het dat de 

deskundigen tot een zogenaamd organisch psychosyndroom (OPS) concluderen, dat wil zeggen een door 

vergiftiging veroorzaakte achteruitgang van de neurologische functies. 

Unilever/Dikmans brengt mee dat als op zichzelf aannemelijk is (geworden) dat blootstelling aan 

toxische stoffen heeft plaatsgevonden en de klachten uit die blootstelling kunnen worden verklaard, het 

causaal verband tussen werkzaamheden en ziektebeeld wordt aangenomen en het – in overeenstemming 

met het systeem van art. 7:658 BW – op het bordje van de werkgever komt om te bewijzen dat hij al het 

redelijkerwijs noodzakelijke heeft gedaan ter voorkoming van de schade. Men zou deze regel kunnen 

zien als verwant aan het gezegde ‘‘waar rook is, is vuur’’. 

Ook in deze zaak volgde de werknemer de route van Unilever/Dikmans. Hij betoogde dat zijn klachten 

konden zijn veroorzaakt door stoffen waaraan hij in zijn werkzaamheden was blootgesteld. De 

werkgever bestreed dit en de medische deskundigen waren verdeeld. De werknemer zelf had in eerste 

aanleg ook een aantal stukken in het geding gebracht waaruit bleek dat het minder waarschijnlijk was dat 

hij aan OPS leed. De door de rechtbank benoemde deskundigen – vier in getal – gaven evenmin 

voldoende steun aan de stellingen van de werknemer. 

Eigenlijk is het dan niet verrassend dat hij bot ving. Het arrest bevestigt weliswaar de lijn van 

Unilever/Dikmans, maar illustreert tevens dat de stelplicht en de bewijslast die in een geval als dit op de 

werknemer rusten, weliswaar niet al te streng mogen worden uitgelegd, maar toch aan zekere 

(minimum)eisen zijn gebonden. De begrippen causaal verband en schade lopen hier in elkaar over. Om 

aan Unilever/Dikmans steun te ontlenen, moet de werknemer stellen en zo nodig bewijzen dat er 

conditio sine qua non-verband (csqn-verband) bestaat tussen zijn klachten en de mogelijkheid dat die 

door op het werk aanwezige giftige stoffen zijn ontstaan. De enkele mogelijkheid van blootstelling aan 

toxische stoffen rechtvaardigt geen verschuiving van de bewijslast richting werkgever, als niet tevens 

aannemelijk is gemaakt dat de gestelde gevolgen tot die blootstelling kunnen worden herleid. 

Ook een redenering vanuit de schade is denkbaar. A-G Spier breekt hiervoor een lans. Het bewijs van de 

schade rust in beginsel op de werknemer. Als diverse deskundigen hebben vastgesteld dat er misschien 

van alles met hem aan de hand is, maar dat er geen sprake is van OPS of een verwante beroepsziekte, 

dan is van rechtens relevante schade geen sprake. Ik meen dat het belang van dit arrest hier moet worden 

gezocht: de wellicht door verloop van tijd geïnterneerde overtuiging dat men ziek is geworden van het 

werk, ontslaat de werknemer niet van zijn gehoudenheid aannemelijk te maken dat hij, kort gezegd, 

lijdende is aan een beroepsziekte. 

Een ten slotte interessant maar in cassatie niet (langer) aan orde gesteld punt, is dat van de predispositie, 

dat wil (voor dit geval) zeggen van een in de persoon van het slachtoffer gelegen aanleg om 



psychologisch abnormaal sterk te reageren en mogelijk te decompenseren. Het hof heeft hier wel willen 

aannemen dát de werkomstandigheden ernstig te wensen overlieten en dat de werknemer daadwerkelijk 

blootgesteld moet zijn geweest aan schadelijke stoffen. Bij een zodanige schending van verkeers- en 

veiligheidsnormen is het niet ondenkbaar dat een schade als deze – ook al wordt die mogelijk overdreven 

of matig gefundeerd voorgesteld – via het leerstuk van de predispositie aan de werkgever wordt 

toegerekend. Dit verdient mijns inziens geen aanbeveling, maar moet wel als mogelijkheid onder ogen 

worden gezien (vgl. HR 4 november 1988, NJ 1989/751, ‘‘ABP/Stuyvenberg’’ en – remmend – HR 2 

november 1979, NJ 1980/77, ‘‘Vader Versluis’’). 

mr. W.H. Bouman, Kennedy Van der Laan 

Voetnoten 

1 

Ik ga voorbij aan hetgeen in beroep is voorgevallen; zie rov. 4.1.4. Voor deze zaak doet dat er m.i. niet 

toe 

2 

Zie de eiswijziging bij cvr 

3 

Zie nader over deze ziekte de s.t. van mr. Snijders onder 2.3 

4 

Mij moet van het hart dat het ingeschakelde bureau zich wel erg weinig beperkingen heeft opgelegd 

5 

De vernietiging van het tussenvonnis van 22 september 1999 speelt in cassatie geen rol 

6 

De laatste dag van de cassatietermijn, 8 mei 2005, was een zondag 

7 

Zie nader het rapport van de Gezondheidsraad, Piekblootstelling aan organische oplosmiddelen, 

publicatie 1999/12; B. Sorgdrager, TVP 2002 blz. 82 e.v. en C.J. Klop, TVP 2002 blz. 85 e.v 

8 

Zie bijv. H.J.W. van Dongen, in M.G. Faure en T. Hartlief, Verzekering en de groeiende 

aansprakelijkheidslast (1995) blz. 189 e.v 

9 

Ik heb er – uit milieu-overwegingen – van afgezien om een kopie van de parallel-conclusie aan deze 

conclusie te hechten. Immers is de advocaat van verweerster in beide zaken dezelfde; dat geldt niet voor 

de advocaat van eiser, maar beiden werken wel op hetzelfde kantoor 

10 

De toelichting op grief II bedoelt klaarblijkelijk aan te knopen bij de eerste alinea van de samenvatting 

(blz. 23 i.f.), de conclusie op blz. 30 en de beantwoording van de vragen onder d, f en g (blz. 31/2) 



11 

Vermoedelijk is de steller van het middel er – m.i. terecht – vanuit gegaan dat al hetgeen op rov. 4.6.4 

volgt een obiter dictum is; vgl. hierna onder 4.31 

12 

O.m. HR 10 december 1999, NJ 2000, 211 PAS (Fransen/Stichting Pasteurziekenhuis) en HR 17 

november 2000, NJ 2001, 596 DA (Unilever/[...]) 

13 

HR 17 februari 2006, rolnr. C04/199 

14 

Dat het Hof van die veronderstelling is uitgegaan, blijkt uit het volgende. Zijn oordeel is gebaseerd op 

een groot aantal medische verklaringen. Deze komen er, naar ’s Hofs oordeel, op neer dat X’s klachten 

niet passen bij OPS en de voor het oplopen daarvan vereiste blootstelling aan bepaalde voor de 

gezondheid schadelijke stoffen; zie nader rov. 4.6.4. Bovendien wordt met zoveel woorden gezegd: ‘‘dat 

er tijdens het dienstverband is gewerkt met toxische stoffen (...) [is] onvoldoende reden (...) om op 

voorhand aan te nemen dat X aan OPS lijdt’’ (eveneens rov. 4.6.4) 

15 

Dat het Hof veronderstellenderwijs is uitgegaan van blootstelling werd in de vorige noot aangegeven. In 

rov. 4.6.7 blz. 8 en 9 geeft het Hof aan dat en waarom de werkomstandigheden slecht waren 

16 

Zie rov. 4.6.7 

17 

Dat kan ook een schadeverzekeraar zijn, zoals bijvoorbeeld een brandverzekeraar. Het begrip rechtens 

relevante schade kan ook een andere betekenis hebben, te weten schade waarop, indien geleden, geen 

aanspraak kan worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld (in het algemeen) schade aan niet rechtmatige 

belangen. Om schade in laatstbedoelde zin gaat het in deze zaak niet 

18 

Vgl. HR 9 april 2004, NJ 2004, 308 DA (fibromyalgie) en mijn heden genomen conclusie in de zaak 

[...]/Köpcke (C 05/164) onder 5.5 e.v 
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Zie mijn conclusie (onder 4.6.3) voor HR 20 mei 2005, RvdW 2005, 75 (LJN: AS4406) en mijn 

conclusie (onder 3.13.1) in de zaak C05/164 ([...]/Köpcke) waarin ik heden eveneens concludeer 
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Zie HR 20 november 2002, NJ 2004, 304 en 305 DA. Zie verder mijn conclusie in de zaak C05/164 

([...]/Köpcke) 
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https://portal.rechtsorde.nl/document.aspx?docsearch=SWS_ECLI%23ECLI%3ANL%3AHR%3A2005%3AAS4406&ref=document


Ook in de niet juridische literatuur wordt – het ligt voor de hand – onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

het vaststellen van gezondheidsschade en anderzijds de vraag of er een relatie met het werk bestaat; zie 

bijv. G. van der Laan, in W.H. van Boom en M.J. Borgers (red.), De rekenende rechter blz. 135 
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Ook in de fraaie en ruim gedocumenteerde s.t. van mr De Bie Leuveling Tjeenk wordt aan dit aspect m.i. 

voorbij gezien. Onder 9 lijkt hij te betogen dat de causaal verbandvraag in beeld kan komen, ook 

wanneer de schade niet aannemelijk is. Zowel uit juridisch dogmatisch, als uit praktisch oogpunt vind ik 

die gedachte niet aantrekkelijk. Het onder 4.17 gegeven voorbeeld moge dat illustreren 
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Hieraan doet de niet buitengewoon heldere uiteenzetting op blz. 11 van ’s Hofs arrest (vooral de alinea 

die wordt ingeluid met ‘‘Haar conclusie’’) niet af. Niet alleen omdat het onderdeel daarop geen beroep 

doet, maar ook omdat het Hof daar kennelijk niet meer of anders bedoelt weer te geven dan de 

bevindingen van [betrokkene 7]; bevindingen die, naar het Hof onderstreept, niet stroken met die van de 

andere deskundigen 


