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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. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:HR:2006:AU6092 

 
 

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 
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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 
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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. 
 
mr. W.H. Bouman 
 
 


