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Tijdens een webinar op donderdag 26 november 2020 presenteerde  
De Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken. 
Deze leidraad werd ontwikkeld op verzoek van het ministerie van  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in opdracht van De Letsel-
schade Raad door een werkgroep onder leiding van prof. mr. Siewert 
Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan Erasmus School of Law.  
In totaal tien betrokkenen uit het veld bespraken tijdens de webinar 
de noodzaak van de leidraad of hun verwachtingen van de werking 
ervan in de praktijk.

 
Beroepsziektezaken:
het begin van een  
structurele oplossing 



Binnen huidige juridische kaders
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“Jaarlijks overlijden zo’n 4.100 mensen 
door ongezond en onveilig werk, vaak 

in het verleden. Dat aantal móet omlaag. 
De leidraad biedt nuttige en concrete 
handvatten om binnen de huidige wet 
stapsgewijs de aansprakelijkheid te  
onderzoeken en te beoordelen. De  
uitgangspunten van de leidraad zijn  
volgens mij precies wat we nodig  
hebben: openheid en vertrouwen.”
Bas van ’t Wout 

Sprekers
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“Zo zijn we tot het ontwerp van een  
stappenplan gekomen, hetgeen tot  
een heel vruchtbare discussie leidde. 
Ontzettend mooi was het te zien dat  
juist de behandelaren aan beide zijden 
van het dossierniveau naar een meer  
algemeen niveau konden opstijgen,  
om samen tot heel goede inzichten  
te komen.”

 

Bas van ’t Wout
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Stellen en bewijzen
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Eisen aan de aansprakelijkstelling
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Siewert Lindenbergh 

Sprekers

“Ik hoop dat er een structurelere  
oplossing kan worden gevonden voor  

 
beroepsziekten tegenaan lopen. Wat  
dat betreft denk ik, dat in dit verband een 
directe verzekering het beste of in ieder 
geval het meest haalbare alternatief is.”
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Blootstellingsdocumentatie 
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“Een gedupeerde moet met echt wat 
komen wil het een beroepsziekte kunnen 
zijn. Ben je die drempel eenmaal over en 
heb je dus een mogelijk serieuze zaak te 
pakken, dan treden de andere voordelen 
van de leidraad in werking, die met  
structuur, programma en termijnen  
hebben te maken.”
Bart Waterbolk 

“Vaak zijn dat jarenlange discussies  
geweest tussen medisch adviseurs  
waarbij de blootstellingssituatie totaal 
buiten beschouwing is gebleven. [...] 
Vervolgens zijn er wel zeven medische 
adviezen over en weer overlegd, met  
als gevolg dat je bij de rechtbank zeven 
medische adviezen kunt laten zien,  
maar geen blootstellingsdocumentatie 
waarmee de blootstelling duidelijk kan 
worden gemaakt. De leidraad maakt  
daar een einde aan.”
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Sprekers

Jarenlange doorlooptijd
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Ieder voor zich
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van der Linden 

“Deze werkwijze, waarbij zo veel mogelijk 
informatie schriftelijk wordt opgevraagd, 
zal vergeleken met de huidige werkwijze 
een investering in de eerste periode van 
de dossieropbouw vragen, maar als FNV 
denken wij dat deze investering zich 
verderop in het proces echt wel gaat 
terugbetalen. Het mag daarom duidelijk 
zijn dat we als FNV heel blij met deze 
leidraad zijn.”

“Maar een moeilijkheid is wel, dat we  
bij de afwikkeling van beroepsziekte-
claims niet alleen met Nederlandse  
verzekeraars hebben te maken, die  
binnen het Verbond goed zijn georgani-
seerd, maar daarnaast met assurantie-
makelaars en ook eigenrisicodragers  
die bij de uitkomst van deze processen 
een groot belang hebben.”
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Gezamenlijk belang 
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Vragen
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“De aanpak vanuit een gedeeld belang 
en de wil om samen te werken kan  
een ‘best practice’ zijn voor alle andere  
heikele onderwerpen op het vlak van de 
personenschaderegeling in het algemeen 
en beroepsziekten in het bijzonder. Als 
verzekeraars kijken we ook nadrukkelijk 
naar deze manier om met elkaar andere 
heikele onderwerpen aan te pakken.”
Peter den Ouden 

“Met het stappenplan in deze leidraad 
denken wij als verzekeraars dat er  
concrete handvatten voorhanden zijn  
om met elkaar daadwerkelijk pragma-

 
dat stappenplan zie je de focus op dat  
gezamenlijke belang duidelijk terug.”
Peter den Ouden 


