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Samenvatting 

Een oud-werknemer van het asbestverwerkend bedrijf Nefalit is in 2000 overleden aan longkanker. Zijn 

dienstverband had geduurd van 1964 tot 1979. Het stond vast dat hij (minstens) 28 jaar had gerookt. De 

deskundige Smid, die de kantonrechter had voorgelicht over de oorzaak van de longkanker, kon niet met 

zekerheid zeggen of de ziekte was veroorzaakt door (i) hetzij blootstelling aan asbeststof, (ii) hetzij het 

rookgedrag van de werknemer, (iii) hetzij een combinatie van beide factoren of (iv) hetzij een andere 

oorzaak, zoals een erfelijke aanleg. Smid hield dus de mogelijkheid open dat de werkomstandigheden bij 

Nefalit de longkanker niet hadden veroorzaakt, hoewel als feit was aangenomen dat die 

werkomstandigheden riskant waren geweest en dat er, ook in het licht van de kennis die voorhanden was 

ten tijde van het dienstverband, onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen. De onzekerheid 

over de veroorzaking heeft de deskundige met behulp van door hem ontwikkelde rekenmodellen 

gekwantificeerd op 55%, dat wil zeggen dat hij de kans dat de longkanker van de werknemer 

veroorzaakt was door de blootstelling aan asbeststof, op 55% waardeerde. Kantonrechter en hof hebben 

dit overgenomen en Nefalit veroordeeld tot vergoeding van 55% van de schade. De Hoge Raad laat dit in 

stand en toont zich niet gevoelig voor het door Nefalit ook in cassatie gevoerde verweer dat het risico 

zoals zich dat hier concreet had verwezenlijkt, destijds aan haar niet bekend was, zodat van haar niet kon 

worden gevergd dat zij in verband daarmee maatregelen zou nemen. 

 

Uitspraak 

1. Het geding in feitelijke instanties 

Verweersters in cassatie, handelend als erfgenamen van de op 11 januari 2000 overleden A en voor 

zichzelf – verder te noemen: de erven – hebben bij exploot van 4 augustus 2000 eiseres tot cassatie –

 verder te noemen: Nefalit – gedagvaard voor de kantonrechter te Almelo en gevorderd bij vonnis, voor 

zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 

1 

te verklaren voor recht dat Nefalit als voormalige werkgever van wijlen A verwijtbaar 

tekortgeschoten is jegens A, althans onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld en daardoor 

schadeplichtig is geworden jegens A en zijn nabestaanden als zijn erfgenamen; 

2 

Nefalit dientengevolge te veroordelen om aan de erven te vergoeden de immateriële schade op 

grond van artikel 6:106 BW, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf de datum 

waarop de ziekte longkanker bij A werd vastgesteld, zulks nader op te maken bij staat en te 

vereffenen volgens de wet; 

3 
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Nefalit te veroordelen om aan de erven te vergoeden de door hen geleden en nog te lijden 

materiële schade krachtens de artikelen 6:107 en 6:108 BW, te vermeerderen met de wettelijke 

rente hierover vanaf de datum van dagvaarding, zulks nader op te maken bij staat en te 

vereffenen volgens de wet; 

4 

Nefalit te veroordelen om aan de erven te vergoeden de kosten tot vaststelling van de schaden 

en aansprakelijkheid en de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te vermeerderen 

met de wettelijke rente hierover vanaf de datum van dagvaarding, zulks nader op te maken bij 

staat en te vereffenen volgens de wet; 

5 

Nefalit te veroordelen in de kosten van deze procedure. 

Nefalit heeft de vorderingen bestreden. 

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 19 april 2001 een comparitie van partijen gelast en bij een 

tweede tussenvonnis van 11 oktober 2001 een deskundigenonderzoek gelast, een deskundige benoemd 

en een aantal vragen geformuleerd. Na deskundigenbericht heeft de kantonrechter bij eindvonnis van 17 

december 2002 de gevorderde verklaring voor recht toegewezen en Nefalit veroordeeld tot vergoeding 

van 55% van de geleden immateriële schade en eenzelfde percentage van de materiële schade als 

bedoeld in art. 6:107 en 6:108 BW, vermeerderd met wettelijke rente en nader op te maken bij staat. 

Tegen de drie vermelde vonnissen heeft Nefalit hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. 

Bij arrest van 6 juli 2004 heeft het hof de vonnissen waarvan beroep bekrachtigd. 

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht (niet opgenomen; red.). 

2. Het geding in cassatie 

Tegen het arrest van het hof heeft Nefalit beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit (niet opgenomen; red.). 

De erven hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. 

Nefalit heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat en de erven hebben de zaak namens hun 

advocaat doen toelichten door mr. M.V. Polak, advocaat bij de Hoge Raad. 

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het beroep. 

De advocaat van Nefalit heeft bij brief van 25 november 2005 op de conclusie gereageerd. 

3. Beoordeling van het middel 

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

De erven zijn de dochters en erfgenamen van A. A was van 1964 tot 1979 als fabrieksarbeider krachtens 

arbeidsovereenkomst werkzaam bij Nefalit (toen nog Asbestona geheten) in haar toenmalige 

asbestbedrijf te Harderwijk. Bij hem is op 12 september 1997 longkanker vastgesteld. A is aan deze 

ziekte, die niet is voorafgegaan door asbestose, op 11 januari 2000 overleden. 



3.2. In dit geding hebben de erven aan hun hiervoor in 1 vermelde vordering ten grondslag gelegd dat A 

in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Nefalit langdurig en intensief is blootgesteld aan 

asbeststof en dat de longkanker waaraan hij is overleden, mede daardoor is veroorzaakt. Zij verwijten 

Nefalit te weinig te hebben gedaan om te voorkomen dat haar werknemers in aanraking zouden komen 

met asbeststof. 

Nefalit heeft erkend dat sprake is geweest van enige blootstelling van A aan asbeststof in de uitoefening 

van zijn werkzaamheden. Zij heeft echter bestreden dat de bij A vastgestelde longkanker is veroorzaakt 

door die blootstelling. Zij heeft aangevoerd dat een meer aannemelijke oorzaak van die ziekte is geweest 

de – vaststaande – omstandigheid dat A gedurende ten minste 28 jaar heeft gerookt. Bovendien heeft zij 

betwist dat zij is tekortgeschoten in haar verplichting zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te 

geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn 

werkzaamheden schade lijdt. 

3.3. De kantonrechter heeft voor recht verklaard dat Nefalit verwijtbaar is tekortgeschoten jegens A en 

daardoor schadeplichtig is geworden. Hij heeft voorts Nefalit veroordeeld tot vergoeding van 55% van 

de geleden immateriële en materiële schade. 

In het door Nefalit ingestelde hoger beroep heeft het hof de vonnissen van de kantonrechter bekrachtigd. 

Kort weergegeven overwoog het daartoe als volgt, voor zover in cassatie nog van belang. De op voorstel 

van partijen door de kantonrechter benoemde deskundige, prof. Smid, heeft op basis van een mede door 

hem ontwikkeld rekenmodel geconcludeerd dat de kans dat de longkanker van A door (blootstelling aan) 

asbest(stof) is veroorzaakt, 55% bedraagt. Medisch kan niet worden vastgesteld of een bepaald geval van 

longkanker is veroorzaakt door asbest en dus ook niet of de longkanker van A is veroorzaakt door de 

asbestblootstelling in zijn werk bij Nefalit. Onder deze omstandigheden is het hof, mede gezien de aard 

van de aansprakelijkheid, te weten die wegens schending van de zorgplicht van de werkgever voor de 

veiligheid en gezondheid van zijn werknemers en voor hun bescherming tegen de gevaren van hun 

arbeid in zijn dienst, van oordeel dat in elk geval die asbestblootstelling, nu deze substantieel 

risicoverhogend heeft gewerkt, als oorzaak van de ziekte moet worden beschouwd. De eerste rechter 

heeft echter op de voet van art. 6:101 BW de asbestblootstelling terecht voor het kansaandeel (55%), dat 

wil zeggen naar de mate van de risicoverhoging, tot aansprakelijkheid doen leiden, kennelijk omdat in 

dit geval ook een andere risicoverhogende en aan A toe te rekenen factor, te weten diens rookgewoonte, 

aanwijsbaar is (rov. 5.3–5.6). 

Het hof overwoog voorts dat het verweer van Nefalit dat zij niet is tekortgeschoten in haar verplichting 

als werkgever om de redelijkerwijs nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, moet worden beoordeeld 

aan de hand van art. 7:658 BW, dat onmiddellijke werking heeft (rov. 7.2). Het hof overwoog 

vervolgens: 

‘‘Dat betekent dat, indien vaststaat dat A in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft 

geleden, het op de weg van Nefalit ligt te stellen en bij betwisting te bewijzen dat zij de redelijkerwijs 

nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Nu van dergelijke betwisting sprake is en Nefalit geen 

bewijs aanbiedt, kan deze grief geen effect sorteren. 

7.3. Nefalit heeft nog aangevoerd dat de onderhavige vraag beantwoord dient te worden aan de hand van 

het (door haar gestelde) gegeven dat het overheersend wetenschappelijk inzicht destijds met zich bracht 

dat ervan uit moest worden gegaan dat asbestgeïnduceerde longkanker slechts als complicatie van 

asbestose kon ontstaan en niet als rechtstreeks gevolg van asbestblootstelling. Indien en voorzover zij 

daarmee bedoelt te betogen dat veiligheidsmaatregelen redelijkerwijs van haar niet verlangd mochten 

worden omdat zij niet op de hoogte was en behoefde te zijn van het gevaar dat A getroffen heeft, te 

weten dat van longkanker zonder dat eerst asbestose ontstaan was, miskent zij dat zij, indien zij tekort is 

geschoten in haar verplichting om al die veiligheidsmaatregelen te nemen welke vereist waren met het 

oog op de haar bekende gevaren van het werken met asbest en dit verzuim de kans op de schade 

aanmerkelijk heeft verhoogd, voor die schade aansprakelijk is, ook al heeft die nalatigheid geleid tot de 

verwezenlijking van een haar toen niet bekend gevaar, te weten dat van een rechtstreeks door 

asbestblootstelling zich ontwikkelende longkanker.’’ 



3.4. Onderdeel 1 van het tegen dit arrest gerichte middel bevat geen klacht, maar slechts een inleiding. 

Onderdeel 2 betoogt dat Nefalit als verweer heeft aangevoerd dat volgens de destijds heersende opinie 

voor het ontstaan van asbestose langdurige blootstelling aan een hoge dosering asbest nodig was, en dat 

in de relevante periode de heersende wetenschappelijke opinie was dat asbestgerelateerde longkanker 

slechts voorkwam als complicatie van asbestose. Het gaat hier om essentiële stellingen waaraan het hof 

in zijn rov. 7.1–7.3 niet zonder motivering had mogen voorbijgaan omdat deze stellingen, indien juist, 

meebrengen dat als Nefalit in de relevante periode voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen ter 

voorkoming van asbestose, zij ook voldoende heeft gedaan ter voorkoming van longkanker, aldus nog 

steeds het onderdeel. 

3.5. Blijkens de rov. 5.3, 5.5 en 8.2–8.4 van zijn arrest, heeft het hof het door prof. Smid in diens rapport 

gehanteerde rekenmodel ten grondslag gelegd aan zijn oordeel dat de kans dat de longkanker van A is 

veroorzaakt door blootstelling aan asbeststof in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Nefalit, 

55% bedraagt. Hoewel het de voorkeur had verdiend dat het hof hieraan een uitdrukkelijke overweging 

had gewijd, is toch voldoende duidelijk dat het hof, eveneens op grond van het rapport van prof. Smid, 

voorts heeft geoordeeld dat Nefalit is tekortgeschoten in haar verplichting de in het onderhavige geval 

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade van haar werknemers in de 

uitoefening van hun werkzaamheden, en dat A in zodanige mate aan asbeststof is blootgesteld dat zijn 

longkanker daarvan het gevolg kan zijn geweest. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk, gelet op de in de 

conclusie van de Advocaat-Generaal in 4.9.1–4.9.4 kort weergegeven inhoud van dat rapport, in 

samenhang met het feit dat het, onder de daarin vermelde werkomstandigheden, naar het oordeel van het 

hof op de weg van Nefalit had gelegen concreet en gemotiveerd te stellen welke veiligheidsmaatregelen 

zij heeft genomen met het oog op het gevaar dat haar werknemers in de uitoefening van hun 

werkzaamheden schade zouden lijden door blootstelling aan asbeststof, waarmee Nefalit in gebreke is 

gebleven. 

Het hof heeft voorts – terecht – overwogen, zakelijk weergegeven, dat, als vaststaat dat de werkgever 

niet al die veiligheidsmaatregelen heeft getroffen welke waren vereist met het oog op de aan het werken 

met asbest verbonden gevaren die hem bekend waren of behoorden te zijn, en dat nalaten de kans op het 

zich verwezenlijken van destijds nog onbekende gevaren aanzienlijk heeft verhoogd, de werkgever ook 

voor de gevolgen daarvan aansprakelijk is (HR 25 juni 1993, nr. 14958, NJ 1993, 686, HR 2 oktober 

1998, nr. 16673, NJ 1999, 683 en HR 17 februari 2006, nr. C 04/199, RvdW 2006, 204). Het onderdeel 

bestrijdt niet de juistheid van het kennelijke oordeel van het hof dat in het onderhavige geval sprake was 

van een aanzienlijke kansverhoging als hiervoor bedoeld. 

Onderdeel 2 mist dus feitelijke grondslag voor zover het erover klaagt dat het hof aan de door het 

onderdeel bedoelde stellingen is voorbijgegaan. Het hof is immers niet aan deze stellingen 

voorbijgegaan, maar heeft ze verworpen. Aangezien die verwerping kennelijk mede op de inhoud van 

het rapport van prof. Smid is gebaseerd, is deze niet onvoldoende gemotiveerd. 

3.6. Onderdeel 3 bevat geen klacht, maar slechts een inleiding. Onderdeel 3.1. voert aan dat het hof met 

zijn oordeel in rov. 7.2, (i) dat het op de weg van Nefalit ligt te stellen en bij betwisting te bewijzen dat 

zij de redelijkerwijs nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, (ii) dat van een dergelijke betwisting 

sprake is en (iii) dat Nefalit geen bewijs aanbiedt, van een onjuiste rechtsopvatting blijk geeft omdat het 

niet primair erop aankomt of een gespecificeerd bewijsaanbod is gedaan, maar of Nefalit met het door 

haar in de stukken bijgebrachte bewijs haar stellingen voldoende aannemelijk heeft gemaakt. 

Dit laatste heeft het hof echter niet miskend, nu in zijn oordeel dat Nefalit bij gebreke van een daarop 

gericht bewijsaanbod niet zal worden toegelaten te bewijzen dat zij de redelijkerwijs nodige 

veiligheidsmaatregelen heeft getroffen ter voorkoming van asbestose, en daarmee naar de destijds 

geldende inzichten ook van longkanker ten gevolge van blootstelling aan asbeststof, besloten ligt dat 

Nefalit met hetgeen zij in de stukken naar voren heeft gebracht het hier vereiste bewijs niet heeft 

geleverd. Onderdeel 3.1 kan dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. 



3.7. Onderdeel 3.2 faalt omdat het enkele feit dat de stelling dat Nefalit de hiervoor in 3.6 bedoelde 

maatregelen had getroffen een essentieel onderdeel van haar betoog vormde, het hof niet noodzaakte tot 

nadere motivering van zijn oordeel dat de juistheid van die stelling niet bewezen was met hetgeen 

Nefalit in de stukken naar voren had gebracht. 

3.8. De onderdelen 4 en 4.2 bevatten geen klacht, maar slechts een inleiding. 

Onderdeel 4.1 bouwt voort op de onderdelen 3–3.2 en moet dus het lot daarvan delen. 

Onderdeel 4.2.1 keert zich tegen rov. 7.3 van het bestreden arrest en betoogt dat het hof daarin van een 

onjuiste rechtsopvatting heeft blijk gegeven. Uit het arrest van de Hoge Raad van 2 oktober 1998, nr. 

16673, NJ 1999, 683, volgt immers niet dat de werkgever die voldoende maatregelen heeft getroffen 

tegen bekende gevaren, niettemin aansprakelijk is voor de gevolgen van toentertijd onbekende gevaren 

omdat hij heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming van schade die zich niet heeft 

voorgedaan. 

Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat Nefalit niet nalatig is geweest met het treffen van al die 

veiligheidsmaatregelen welke waren vereist met het oog op de aan het werken met asbest verbonden 

gevaren die haar bekend waren of behoorden te zijn, berust het op een verkeerde lezing van de bestreden 

overweging. Het hof is in rov. 7.3 immers uitgegaan van zijn in die rechtsoverweging besloten liggende 

oordeel dat Nefalit met hetgeen zij in de stukken naar voren heeft gebracht, het vereiste bewijs niet heeft 

geleverd. Voor het overige faalt het onderdeel nu het berust op de onjuiste opvatting dat 

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van Nefalit toen onbekende gevaren, zoals het gevaar van het 

ontstaan van longkanker zonder dat asbestose is opgetreden, ontbreekt, indien de nalatigheid van Nefalit 

betrekking heeft op maatregelen ter voorkoming van schade (asbestose) die zich niet heeft voorgedaan. 

Beslissend is immers niet of de gevaren die Nefalit destijds bekend waren of behoorden te zijn, zich 

hebben verwezenlijkt, maar of het verzuim van het treffen van de vereiste maatregelen ter voorkoming 

van die gevaren (asbestose), eveneens de kans op het gevaar dat zich wèl heeft verwezenlijkt 

(longkanker zonder voorafgaande asbestose) in aanzienlijke mate heeft verhoogd, hetgeen zich hier, naar 

’s hofs in cassatie onbestreden vaststelling (zie hiervoor in 3.5), heeft voorgedaan. 

Onderdeel 4.2.2 kan om dezelfde reden evenmin tot cassatie leiden. 

3.9. De onderdelen 5–5.4.2 zijn alle gericht tegen de beslissing van het hof in de rov. 5.4–5.6 van zijn 

arrest om, kort gezegd, te dezen een proportionele aansprakelijkheid van Nefalit aan te nemen. De 

overwegingen op grond waarvan het hof tot dit oordeel is gekomen, dienen als volgt te worden verstaan. 

Aangezien Nefalit niet aan de stelplicht heeft voldaan die in het kader van art. 7:658 lid 2 BW op haar 

rustte, staat haar aansprakelijkheid vast voor de aan het werken met asbest verbonden gevaren die haar 

toentertijd bekend waren of behoorden te zijn. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot de 

schadelijke gevolgen van het destijds nog onbekende gevaar van die nalatigheid (namelijk het ontstaan 

van longkanker zonder dat tevens asbestose is opgetreden), voor zover de kans op het zich 

verwezenlijken daarvan aanzienlijk door die nalatigheid is verhoogd. De longkanker van A kan echter 

behalve door blootstelling aan asbeststof in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor Nefalit, ook 

zijn veroorzaakt door zijn rookgedrag. Medisch kan niet worden aangetoond in hoeverre die longkanker 

is veroorzaakt door één van deze beide omstandigheden, door een andere oorzaak waarvoor niemand 

verantwoordelijk is, of door een combinatie van factoren. In aanmerking genomen de aard van de 

aansprakelijkheid van Nefalit, die berust op schending van de uit hoofde van art. 7:658 BW op haar 

rustende zorgplicht, en het feit dat de asbestblootstelling substantieel risicoverhogend heeft gewerkt 

enerzijds en de omstandigheid dat ook A’s langjarig rookgedrag in substantiële mate risicoverhogend is 

geweest anderzijds, dient de vergoedingsplicht van Nefalit voor de door A geleden schade te worden 

verminderd in overeenstemming met de op de voet van art. 6:101 BW aan laatstgenoemde toe te rekenen 

kans dat die longkanker is veroorzaakt door dat rookgedrag. 

3.10. De onderdelen 5 en 5.1 bevatten slechts een inleiding op de daarop volgende klachten. 



Onderdeel 5.2 betoogt dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting heeft blijk gegeven door, ondanks het 

vaststaan van een andere substantieel risicoverhogende factor (jarenlang roken), de blootstelling van A 

aan asbest(stof) onverkort als enige schadetoebrengende oorzaak te laten gelden en te oordelen dat geen 

plaats is voor proportionele aansprakelijkheid. 

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het feitelijke grondslag mist, nu het hof de blootstelling 

van A aan asbest(stof) juist niet als enige factor in aanmerking heeft genomen en Nefalit juist wel 

(slechts) proportioneel aansprakelijk heeft geacht voor de gevolgen van haar nalatigheid. 

3.11. De beide klachten van onderdeel 5.3 zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat het hof de 

rookgewoonte van A niet als ‘‘substantieel risicoverhogend’’ zou hebben aangemerkt. Dit uitgangspunt 

mist blijkens het hiervoor overwogene feitelijke grondslag, zodat de klachten niet tot cassatie kunnen 

leiden. 

3.12. De onderdelen 5.4.1 en 5.4.2 achten onbegrijpelijk hetgeen het hof over het verdisconteren van de 

rookgewoonte van A heeft overwogen. Volgens onderdeel 5.4.1 ‘‘is de kantonrechter niet op deze wijze 

te werk is gegaan’’. 

Deze klacht faalt omdat bij de beoordeling van de tegen de vonnissen van de kantonrechter gerichte 

grieven, niet van belang was hoe de kantonrechter is te werk gegaan, maar het hof binnen de door de 

grieven getrokken grenzen en gelet op het partijdebat, was gehouden tot een zelfstandige beoordeling 

van de door de grieven aan de orde gestelde vragen. 

3.13. Onderdeel 5.4.2, dat de kern van het geschil aan de orde stelt, houdt in dat art. 6:101 BW hier niet 

van toepassing kan zijn omdat daarvoor nodig is dat (i) oorzakelijk verband tussen een gebeurtenis en de 

schade vaststaat en (ii) vaststaat dat de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de 

benadeelde kan worden toegerekend. Aan geen van beide voorwaarden is voldaan. 

Het onderdeel strekt kennelijk ertoe te betogen dat het hof Nefalit ten onrechte proportioneel 

aansprakelijk heeft gehouden voor de door haar toedoen verhoogde kans dat A longkanker zou oplopen 

in plaats van de vordering van de erven, als onvoldoende bewezen, af te wijzen. Dienaangaande heeft het 

volgende te gelden. 

Het gaat in dit geding om de aansprakelijkheid van een werkgever tegenover zijn werknemer wegens 

blootstelling van die werknemer in de uitoefening van diens werkzaamheden aan een voor de 

gezondheid gevaarlijke stof. Zoals hiervoor in 3.5 overwogen, heeft het hof – door onderdeel 2 

tevergeefs bestreden – geoordeeld dat Nefalit door die blootstelling, kort gezegd, jegens A toerekenbaar 

is tekortgeschoten in de nakoming van de uit hoofde van art. 7:658 BW op haar rustende zorgplicht. Het 

causaal verband (sine-qua-non-verband) tussen die normschending en de door A geleden 

gezondheidsschade (longkanker zonder voorafgaande asbestose) laat zich echter niet vaststellen. Nefalit 

heeft zich erop beroepen dat een meer waarschijnlijke oorzaak van de longkanker van A diens 

rookgedrag is, terwijl partijen voorts het erover eens zijn dat die ziekte ook kan zijn veroorzaakt door 

omstandigheden waarvoor niemand verantwoordelijk is of door een combinatie van factoren, aldus nog 

steeds het hof. 

Onder zodanige omstandigheden ligt het in het algemeen voor de hand – zoals ook in dit geding is 

geschied – dat de rechter een deskundige benoemt om zich te laten voorlichten over de grootte van de 

kans dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt in de uitoefening van zijn 

werkzaamheden door een toerekenbare tekortkoming van de werkgever. Indien vervolgens moet worden 

geoordeeld dat die kans zeer klein is, zal het in het algemeen voor de hand liggen dat de rechter de 

vordering afwijst en indien die kans zeer groot is, dat hij haar toewijst. Ten aanzien van de tussen die 

beide uitersten gelegen gevallen is het echter in het algemeen, mede gelet op de strekking van de 

onderhavige norm – het voorkomen van gezondheidsschade bij de werknemer – en de aard van de 

normschending als hiervoor aangeduid, uit overwegingen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 

de onzekerheid over de mate waarin de tekortkoming van de werkgever heeft bijgedragen tot de schade 

van de werknemer, in zijn geheel op de werknemer af te wentelen. Eveneens onaanvaardbaar, maar nu 



tegenover de werkgever, ook al is deze tegenover de werknemer tekortgeschoten in zijn zorgplicht, is het 

echter de onzekerheid over het causaal verband met de schade van de werknemer geheel voor risico van 

de werkgever te laten komen, in weerwil van de niet zeer kleine kans dat buiten de uitoefening van de 

werkzaamheden gelegen omstandigheden die aan de werknemer moeten worden toegerekend (zoals 

roken, genetische aanleg, veroudering of van buiten komende oorzaken), de schade (mede) hebben 

veroorzaakt. Hierbij verdient opmerking dat die laatste drie omstandigheden de werknemer weliswaar 

niet kunnen worden verweten, maar in de verhouding tot de werkgever voor risico van de werknemer 

komen. 

Mede gelet op de aan de artikelen 6:99 en 6:101 BW ten grondslag liggende uitgangspunten moet 

daarom worden aangenomen dat, indien een werknemer schade heeft geleden die, gelet op de hiervoor 

bedoelde kanspercentages, zowel kan zijn veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van zijn 

werkgever in de nakoming van zijn verplichting de werknemer in de uitoefening van diens 

werkzaamheden voldoende te beschermen tegen een voor de gezondheid gevaarlijke stof, als door een 

aan de werknemer zelf toe te rekenen omstandigheid als hiervoor bedoeld, als door een combinatie 

daarvan, zonder dat met voldoende zekerheid is vast te stellen in welke mate de schade van de 

werknemer door deze omstandigheden of één daarvan is ontstaan, de rechter de werkgever tot 

vergoeding van de gehele schade van de werknemer mag veroordelen, met vermindering van de 

vergoedingsplicht van de werkgever in evenredigheid met de, op een gemotiveerde schatting berustende, 

mate waarin de aan de werknemer toe te rekenen omstandigheden tot diens schade hebben bijgedragen. 

In dit licht kan het onderdeel geen doel treffen, aangezien het op een onjuiste rechtsopvatting is 

gebaseerd. 

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 

verwerpt het beroep; 

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

erven begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,= voor salaris. 

Noot 

Nog niet eerder heeft de Hoge Raad zo nadrukkelijk positie gekozen in het debat over proportionele 

aansprakelijkheid en die positie bovendien in zulke duidelijke bewoordingen tot uitdrukking gebracht. 

Het arrest zal een groot aantal schrijvers bewegen hun zegje te doen over de betekenis ervan. Deze 

bijdrage pretendeert in dat debat niet meer te zijn dan een (te) korte juridische inventarisatie en 

plaatsbepaling. Voor een uitvoerige behandeling van het leerstuk mag ik verwijzen naar het proefschrift 

van A.J. Akkermans: Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband (Deventer 1997). De 

Hoge Raad lijkt in de onderhavige zaak sterk te hebben geleund op de door Akkermans in zijn 

proefschrift gepresenteerde inzichten en oplossingen. 

Het centrale ‘‘probleem’’ in een zaak als deze, is een dogmatische inpassing van de situatie waarin niet 

vast staat dat de aangesproken persoon de schade heeft veroorzaakt, aangezien ten hoogste geldt dat hij 

de schade kán hebben veroorzaakt, zoals het eveneens mogelijk is dat een andere persoon of een andere 

oorzaak de schade kan hebben veroorzaakt. Voor geen der mogelijke oorzaken geldt dat het oorzakelijk 

verband gegeven is. Indien een dergelijk (sine qua non-) verband als strikte basisvoorwaarde voor het 

opleggen van de verplichting tot vergoeding van de schade zou worden aangemerkt, dan zou in een 

aantal gevallen geen billijk resultaat kunnen worden bereikt. Dat is in ieder geval de opvatting van de 

juristen die zich sterk maken voor de toepassing van het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid. 



Los van welke oplossing men voorstaat, zal er niet onmiddellijk veel steun te vinden zijn voor de 

opvatting dat een werknemer die jarenlang vrij fors aan een giftige stof blootgesteld is geweest, de 

gevolgen van een daartoe te herleiden ziekte zelf moet dragen omdat hij die – ook, uitsluitend – zelf kan 

hebben veroorzaakt. Juist voor die gevallen is een proportionele benadering verdedigbaar. Die 

verdediging behoeft buiten de kring van juristen mogelijk zelfs nog minder betoog omdat zowel de 

methode als de uitkomst logisch sterk kunnen overtuigen: men begroot de kans dat de nalatigheid van de 

aangesprokene de schade kan hebben veroorzaakt en rekent af op het aldus vastgestelde percentage. Dat 

hier vaak sprake zal zijn van schijnzekerheden is onvermijdelijk, maar toch beter dan een keuze voor 

alles of niets. Voor daarop nader wordt ingegaan, zullen de verschillende door de Hoge Raad in deze 

zaak genomen stappen worden nagelopen. 

De stelling van Nefalit dat zij ten tijde van het dienstverband van de werknemer het nodige had gedaan 

ter voorkoming van asbestose behoeft hier geen al te uitvoerige behandeling. Het feitelijk beeld toont 

nogal grimmige arbeidsomstandigheden. A-G Spier refereert hier vrij uitvoerig aan. Nefalit had dit beeld 

niet kunnen weerleggen, zodat – geabstraheerd van het roken – een oorzakelijk verband tussen die 

omstandigheden en de longziekte in beginsel mocht worden aangenomen (cf. HR 17 november 2000, NJ 

2001/596, Unilever/Dikmans). Het bijkomend betoog van Nefalit dat zij naar destijds heersend inzicht 

geen rekening hoefde te houden met het risico op longkanker, hoogstens op asbestose, strandde op de 

van HR 25 juni 1993, NJ 1993/686 (Cijsouw/De Schelde) bekende aanwijzing dat als – kort gezegd – 

vast komt te staan dat er onvoldoende is gedaan in verband met bekende risico’s, de werkgever in 

beginsel ook aansprakelijk is voor onbekende risico’s waarvan het intreden door datzelfde nalaten 

aanzienlijk was vergroot. 

Aldus kwam de Hoge Raad toe aan de kernvraag of het hof in deze zaak een proportionele 

aansprakelijkheid van Nefalit mocht aannemen. De Hoge Raad ziet onder ogen dat enerzijds, via het 

hiervoor gegeven spoor, door het hof was vastgesteld dat de aansprakelijkheid van Nefalit in het kader 

van art. 7:658 BW gegeven was, terwijl anderzijds niet had kunnen worden uitgesloten dat de 

longkanker (d.w.z. de schade) door een andere oorzaak dan asbest was veroorzaakt – bijvoorbeeld door 

tabaksrook. De Hoge Raad resumeert dat het hof beide grootheden had gecombineerd in een op art. 

6:101 BW gestoelde redenering, die erop neerkomt dat vergoedingsplicht van Nefalit moet worden 

verminderd met de aan het slachtoffer toe te rekenen kans dat de longkanker is veroorzaakt door diens 

rookgedrag. 

Op zichzelf begrijpelijk betoogde Nefalit (ook) bij de Hoge Raad dat voor toepassing van art. 6:101 BW 

vereist is dat ten minste het oorzakelijk verband tussen de verweten gebeurtenis en schade vast staat (1) 

en dat vast staat dat de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan 

worden toegerekend (2). De Hoge Raad begreep dit betoog als ertoe strekkend dat het hof de 

vorderingen als onvoldoende bewezen had moeten afwijzen, en verwerpt het. Hij vindt dat het in het 

algemeen eerder voor de hand ligt dat de rechter een deskundige benoemt om zich te laten voorlichten 

over de grootte van de kans dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door het 

tekortschietende veiligheidstoezicht van de werkgever. De redelijkheid en billijkheid vorderen dat het 

onaanvaardbaar is onzekerheden over de veroorzaking geheel voor risico van de werknemer te laten, 

terwijl het omgekeerde – de werkgever betaalt de volle mep – eveneens onaanvaardbaar is. 

De Hoge Raad besluit: ‘‘Mede gelet op de aan de artikelen 6:99 en 6:101 BW ten grondslag liggende 

uitgangspunten moet daarom worden aangenomen dat, indien een werknemer schade heeft geleden die, 

gelet op de hiervoor bedoelde kanspercentages, zowel kan zijn veroorzaakt door een toerekenbare 

tekortkoming van zijn werkgever in de nakoming van zijn verplichting de werknemer in de uitoefening 

van diens werkzaamheden voldoende te beschermen tegen een voor de gezondheid gevaarlijke stof, als 

door een aan de werknemer zelf toe te rekenen omstandigheid als hiervoor bedoeld, als door een 

combinatie daarvan, zonder dat met voldoende zekerheid is vast te stellen in welke mate de schade van 

de werknemer door deze omstandigheden of één daarvan is ontstaan, de rechter de werkgever tot 

vergoeding van de gehele schade van de werknemer mag veroordelen, met vermindering van de 

vergoedingsplicht van de werkgever in evenredigheid met de, op een gemotiveerde schatting berustende, 

mate waarin de aan de werknemer toe te rekenen omstandigheden tot diens schade hebben bijgedragen.’’ 



Hier mag de praktijk het mee doen. Daarmee dient zich allereerst de vraag aan welk deel van de praktijk. 

Dit arrest en het ‘‘zuster-arrest’’ zijn gewezen in het kader van werkgeversaansprakelijkheid en 

letselschade. Dat kader kent zeer specifieke ‘‘spelregels’’ over bewijs en toerekening, die de gekwetste 

werknemer vergaand tegemoet komen. De aard van de aansprakelijkheid kan de uitkomst van deze zaak 

dus in sterke mate hebben bepaald. Anderzijds is de Hoge Raad daarin minder expliciet dan het hof, 

zodat in ieder geval kan worden gezegd dat de deur op een kier staat. Op zichzelf heeft een proportionele 

benadering vaker ingang gevonden, en het tot de Hoge Raad gebracht, bijvoorbeeld in het bekende arrest 

van 24 oktober 1997 (NJ 1998/257, Baijings/mr. H) over de aansprakelijkheid van een advocaat, dat 

evenwel een principieel andere problematiek aansnijdt, namelijk de begroting van het verlies van een 

kans op een gunstige uitkomst van een appèlprocedure. 

Ten tweede wil ik er op wijzen dat de Hoge Raad met de, gelet op wat door partijen en door het hof naar 

voren was gebracht, enigszins onverwachte toevoeging van art. 6:99 BW in zijn kernoverwegingen, iets 

tot uitdrukking heeft willen brengen dat nog niet is uitgekristalliseerd. De combinatie van art. 6:99 met 

6:101 BW vormt wel de sterkste aanwijzing dat het college zich heeft laten inspireren door de gedachten 

van Akkermans, die voor gevallen als de onderhavige een analoge toepassing van 6:99 en 6:101 BW 

heeft bepleit. Naar analogie, omdat art. 6:99 BW (ten minste) twee partijen veronderstelt die ieder voor 

zich de gehele schade van het slachtoffer kunnen hebben veroorzaakt. Dat was hier niet aan de orde, net 

zo min als het voor toepassing van art. 6:101 BW vereiste bewijs van oorzakelijk verband. Door uit te 

drukken dat de rechter in de omstandigheden van deze casus de werkgever tot vergoeding van de gehele 

schade kan veroordelen met een vermindering naar gelang de omstandigheden die – (te) kort gezegd – de 

werknemer kunnen worden toegerekend, lijkt de belangrijkste aanwijzing te zijn dat Hoge Raad de door 

Akkermans bepleite aanpak steunt. Het is daarbij vreemd te noemen dat hij, de Hoge Raad, die 

vermindering voorop stelt, terwijl in de uitspraak de kans op veroorzaking ad 55% centraal stond. Het 

was beslist niet gezegd (Spier wijst hier terecht op) dat het aandeel van het rookgedrag op de resterende 

45% kon worden gesteld. Ten slotte verdient opmerking dat er ofschoon hier een 

werkgeversaansprakelijkheid aan de orde is, toch plaats wordt gemaakt voor art. 6:101 BW. Als bekend 

kan eigen schuld bij art. 7:658 BW in beginsel slechts aan de orde zijn in geval van opzet of aan opzet 

grenzende roekeloosheid. Toch is het niet zo vreemd, aangezien het rookgedrag een factor is waarop de 

werkgever in beginsel geen invloed heeft. Mogelijk dat ook in RSI-zaken vergelijkbaar wordt 

geoordeeld over RSI-letsel dat zijn oorsprong (mede!) in de privé-sfeer vindt. 

W.H. Bouman, advocaat te Amsterdam 

 


