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Tien vragen over de  
Leidraad Afwikkeling  
Beroepsziektezaken

Interview met  
Siewert Lindenbergh 

mr. Siewert Lindenbergh | hoogleraar Privaatrecht  

 
 

sectie Burgerlijk recht aan de Erasmus Universiteit. 
Aanvullend op het verslag van de webinar over de  
leidraad werd Siewert Lindenbergh gevraagd tien  
vragen te beantwoorden.



|  Interview 

|  Openheid en vertrouwen

1 Staatssecretaris Bas van ’t Wout 
-

punten van de leidraad zijn precies 
wat we nodig hebben: openheid 

 
vertrouwen zijn niet alleen  

maar ook voorwaarden voor  
het succes ervan. Openheid en 

dwingen. In hoeverre is hiermee 
een zwakke plek van de leidraad 
blootgelegd?

Lindenbergh:

-

-

-

-

-

2 Openheid en vertrouwen zijn 
noodzakelijk om voor de werk- 
gever en de werknemer een  

 
de belangrijkste voordelen van  

 
 

oude werkwijze. Wat zijn daar-
 

maar ook voor de werkgever?

Lindenbergh:
-

-

-

-

-

-

“De leidraad gaat inderdaad uit van vertrouwen en openheid en die zijn niet 
af te dwingen. Je kunt dat als een zwakke plek zien, maar ook als een kracht: 
wij volgen de leidraad, want wij gaan uit van openheid en vertrouwen.”

Siewert Lindenbergh
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|  Gezamenlijke deskundigen

3 Een gelijkwaardige positie van 
werkgever en werknemer wordt 

-
lijke deskundigen in te schakelen. 

‘normale’ letselschadezaken  
veel discussie over welke des- 
kundigen dat dan zouden moeten 
zijn. Bovendien is het moeilijk te  
verbieden op de achtergrond  
toch eigen deskundigen in te 

discussies en dergelijke praktijken 
kunnen voorkomen?

Lindenbergh:

-

-

|  Niet alleen zoete broodjes bakken

4  
positie zet de werkgever en de 

 
de aansprakelijkstelling zet  

 
aansprakelijkstelling is nodig  
om verjaring van de zaak te  
voorkomen. In hoeverre is niette-

-
ziektezaken denkbaar buiten het 
aansprakelijkheidsrecht om?

Lindenbergh:
-

 

-

 

 

 

“Het heeft weinig zin eerst een eigen deskundige te benoemen en vervolgens  
te zeggen dat de deskundige van de ander niet deugt, want dan heb je allebei 
in de buidel getast en niets van het probleem opgelost.”

Siewert Lindenbergh



5 Wat zou een mogelijke uitkomst 
van jullie werk zijn geweest  
wanneer wijzigingen in het proces-
recht en in het verzekeringsrecht 
wel mogelijk waren geweest?

Lindenbergh: 

-

|  Besliskaders vormgeven

6  

Raad dat een directe verzekering 

 
Wat zijn de belangrijkste  
voordelen voor de werknemer  
van zo’n directe verzekering?

Lindenbergh: -

-

-

-

-

-

-

“Voor werknemers zou een directe verzekering een grote vooruitgang  
kunnen zijn, omdat dan een expliciete voorziening is getroffen voor deze  
risico’s en daarin kaders kunnen worden vastgesteld voor causaliteit en  
vergoedingsomvang.”

Siewert Lindenbergh

|  Interview 
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7 Een van de adviezen van  
 

 
bedrag vanuit een daartoe  

 
een werknemer aan een  
beroepsziekte lijdt. Welke  

Lindenbergh:

-

-

-

|  Sancties?

8 Is het denkbaar dat de leidraad 
nog eens wordt aangevuld met 
sancties wanneer de genoemde 
termijnen in de leidraad niet  
worden nagekomen?

Lindenbergh:

-

-

-

Interview

“Naarmate minder duidelijk is dat de oorzaak in het werk ligt, ga je eigenlijk een 
algemeen sociaal risico verzekeren en voor zo’n fonds ligt dat wat minder voor 
de hand.”

Siewert Lindenbergh



9 van de leidraad in de praktijk  
getoetst? Wordt momenteel  
de werking van de leidraad  
in de praktijk gemonitord?  
Voorziet de opdracht van  

 
evaluatie van de leidraad over  

Lindenbergh:

-

|  Geen betere denkbaar

10 haalbare gelet op de verhou- 

betere leidraad denkbaar?

Lindenbergh: 

-

 

|  Interview 

“Ik maak mij natuurlijk geen illusies dat hiermee de problematiek 
van beroepsziektenclaims ten einde is gebracht. Maar als je die complexiteit in 
concrete zaken met vertrouwen tegemoet wilt treden, is er geen betere  
leidraad denkbaar.”

Siewert Lindenbergh


