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BESCHOUWING 

Oude wijn in nieuwe zal(.l(.en 
en nog meer problemen 
rond ongeval en ziel~te 

Len de V ri e s 

A an de vool'avond van dit 
jaar: wel'd in het kadel' van 

de b ez uinigingen op d e over
heid finan ciën door de Centraal 
Economische Commissie het idee 
gelanceerd om een sch eiding aan 
te bl'engen tu sse n a rbeid so nge
sc hikth eid door h e t we l' k ont-

Arbeidsongeschiktheid wordt 
inzet van een p olitiek touwtrek

ken. Hoe zit het eigenlijk met de 
wetgeving rond deze gevoelige 

zaak? 

het CDA betreft harder:e maatre
gelen worden getroffen, 
De erval'Ïng leert dat eenmaal 
gelanceet'de ideeën op het gebied 
van de at'beids- en socia le verze
kel"ingswetgeving een eigen leven 
kunnen gaan leiden en - soms na 

taan e n door ovel'ige ziekten, 
De WAO zou kunn en wOl' den be pe l' kt tot werkn eme rs 
wier: al'beidsongeschiktheid met het werk samenhangt, 

Dc mini ster:-president betoonde zich aanvankelijk een 
voorstandel: van dit plan , maar: moes t bakzij l halen toen 
beide rege l'Îngspat,tijen zich tegen de plannen verzetten, 
Pas al s blijkt dat de najaars-afs pt'aken tu ssen werkge
VCl'S en werkn emer van 1990 te t' b es tt'ijding van he t 
ziektevcl'zuim onvoldoende effec t so r:ter en , kunnen wat 

Arbeid en herhaling 

Lelt de Vries is mees ter in de rechten en is juridisch 
medewerkster bij de afdeling p ersoneelszak en van de 
gemeente Haarlem, 

jaren - in min of mee l' gewijzigde 
vorm hun b eslag toch nog krij 

gen, Reden om nader in te gaan op deze b eri chten , die 
heel wat onrust hebben veroorzaakt. 

In Nededand is h e t onderscheid dat kan word en ge
maakt in verband me t d e oorzaken van arb eid on 
geschiktheid niet nieuw, De eer ste sociale verzekering -
we t wa s d e Ongeva lle nwe t uit 1901 (OW 1901), Deze 
verplichtte de werkgever zij n werknemers te verzekeren 
voor gezondheids chade die een gevolg was van een b e
dl'ijfso ngev al. De pt'e mie we l'd dan dool' de wel'kgever 
betaald, De lnvaliditeitswe t en de Ziektewe t , di e d e 
ovedge gezondheidsschad e verzekerden, kwamen pa s 
veel later tot stand , in 1919 en 1930, De uitkeringen van 
de Invaliditeitswet en de Ziektewet vielen lager uit dan 
die wam'in de Ongevallenwet voorzag, 
ln 1967 werden de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet 
vervangen dool' d e We t op de At'beidsongeschiktheid 
(WAO), waarin het onderscheid naat' oorzaak van ziekte 
was vel'dwenen, 

Ontwikkeling van de schadeloosstelling voor 
gezondheidsschade van werknemers: de prelude 

De belangdjks te wette lijke r egelin g die aan h e t eind e 
van de negentiende eeuw voorzag in een vel'goeding van 
de in di en tbe trekking opgelopen gezondheidsschade 
wa s te vinden in artikel 1401 van he t Burge l'lijk Wet
boek [1]. Biedn weJ'(l - en wOl'dt - de pel'soonlijke aan
spt'a kelijkheid van de veroor:zaker: van de schade gere
geld, Deze buitencontractuele vorm van aanspr:akelijk
heid bood de ge troffen ar'beider slechts bepel'kte moge
lijkheden , Om pl'aktische I'edenen wet'd hij vaak al ver
hind et'd zijn r echten te halen, Veelal ook bes tond er een 
grote afhankelijkheid van de werkgever:, 
Bij arbeidsongeschiktheid volgde ni et zelden ontslag en 
ve rviel h e t inkom en dat uit loon werd ve rkr ege n, 

Gezien de lengte van de noten bij dit artikel treft LL deze 
aan het eind van het artikel aan, 
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De arbeider kon zich meestalniet veroorloven te gaan 
procederen. Vaak was de familie van de getroffene in 
dienst van dezelfde werkgever. Bovendien bestond de 
kans dat deze na veroordeling insolvent was. Het me
rendeel der ondernemingen in Nederland was aan het 
einde van de negentiende eeuw klein en weinig ka pi
t a aller a eh tig. 
Ook de juridische mogelijkheden waren aan het einde 
der vorige eeuw zeer gering. Het begrip 'onrechtmatig' 
van artikel1401 BW· werd beperkt opgevat. In de laatste 
decennia van de vorige eeuw werd het begrip in de ju
risprudentie verstaan als het 'handelen in strijd met des 
daders rechtsplicht'. De rechtsplicht was de wettelijke 
plicht, maar er waren nauwelijks wettelijke voorschrif
ten waarhij aan de werkgever bepaalde handelingen ver
plicht of verboden werden. Het zon tot 1919 duren eer 
de Hoge Raad in zijn beroemde arrest Lindenbaum-Co
hen het begrip zon verruimen [2]. 
Verder vormden het bewijs van 'schuld' van de kant van 
de werkgever en het aantonen van het verhand tussen 
het verzuim van de ondernemer en de geleden schade 
een groot probleem. Bovendien was het vaak onmogelijk 
een getuigenbewijs te levereiL Getuigen waren de col
lega's, die afhankelijk waren van hun broodheer en zich 
niet konden veroorloven ten processe op te treden. 

De henarde positie van de getroffen arbeider kreeg in
tussen welmeer aandacht in de literatuur. In de in
ternationale literatuur 1s de gedachte terug te vinden, 
dat de billijkheid en de aard van de overeenkomst mee 
zouden brengen dat op de werkgever de plicht rustte de 
arbeider na afloop van de overeenkomst 'gezond en 
heelhuids af te leveren' (naar analogie van de transport
overeenkomst) [3]. In het verlengde van het gezag van 
de werkgever over de arbeider lag de plicht te zorgen 
voor diens veiligheid en gezondheid. De arbeider had 
dan recht op schadeloosstelling, tenzij de werkgever 
toeval, overmacht of eigen schuld kon bewijzen. Maar 
hij moest wel het ongeval en de arbeidsovereenkomst 
kunnen aantonen. 
Hier ten lande vond deze theorie, in al zijn conse
quentie, nauwelijks aanhang. Wel werd vrijwel algemeen 
erkend dat op de werkgever de plicht rustte tot het ne
men van veiligheidsmaatregelen. Ook zag men het he
wijsprohleem voor de arbeider [ 4]. Een omkering van 
de bewijslast ging echter te ver. Het enkele feit van het 
ongeluk zou nog niet bewijzen dat er onvoldoende veilig
heidsmaatregelen waren genomen. 

In toenemende mate werd de noodzaak duidelijk van 
verhetering van de positie van de arbeider. De privaat
rechtelijke regeling was in de praktijk ondeugdelijk ge
bleken hierin te voorzien. Men zocht meer en meer een 
oplossing langs de weg van 'collectivering'. 
In plaats van de verplichting van de individuele werk
gever tot vergoeding van de geleden schade, zou er een 
gebondenheid moeten komen van de ondernemers om in 
een bepaald bedrijf collectief in te staan voor de gevol
gen van ongevallen [5]. 

De wetgever heeft gekozen voor twee sporen: de weg van 
de collectivering in de vorm van de Ongevallenwet uit 
1901 en de speciale, op de arbeidsovereenkomst ge
baseerde aansprakelijkheid van artikel1638x BW 
(1907). 

De ongevallenwetten van 1901 en 1921 

De eerste sociale verzekeringswet was de Ongevallenwet 
uit 1901. De totstandkoming van deze wet moet vooral 
gezien worden in het licht van de opkomende industrie. 
Het primitieve produktieproces vroeg om ongelukken. 
De werkgever zou althans het financiële risico van de 
ongevallen voor zijn rekening moeten nemen. De in
dustrie diende de eigenlasten te drageiL 
Met andere woorden, het ongevalsrisico was te hesehou
wen als aan de produktie inherent en kwam daarom 
voor rekening van de werkgever. Deze gedachtengang 
wordt de leer van het 'risque profcssionel' genoemd. 
Zoals gezegd, de Ongevallenwet uit 1901 verplichtte de 
werkgevers in gevaarlijke bedrijven hun arbeiders te 
verzekeren tegen ongevallen bij arbeid. Een recht op 
uitkering ontstond ongeacht de oorzaak van het ongeval 
en ongeacht de schuldvraag (behalve bij opzet of dron
kenschap van de werknemer). Volledig ten laste van de 
werkgever kwam de premie. 
Aan de getroffene werd het recht verleend op kostenloze 
geneeskundige behandeling en verpleging. Voorts ont
ving hij gedurende zijn arbeidsongeschiktheid een pro
centuele vergoeding van het gederfde loon. 
In 1921 werd de werkingskring van de wet uitgebreid: 
voortaan vielen alle bedrijven onder een ongevallenwet. 
Allengs werden ook bepaalde heroepsziekten onder de 
werking van de wet gebracht [6]. 

De Ongevallenwetten bevrijdden- behoudens in enkele 
bij de wet geregelde uitzonderingen - de werkgever van 
zijn eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid. 
Deze opheffing van burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
is bepalend geweest voor de ontwikkelingen rondom de 
vergoeding van gezondheidsschade. Twee belangrijke 
uitbreidingen van de aansprakelijkheid van de werk
gever bleven hierdoor grotendeels zonder gevolg. Het 
gaat hier om de invoering van de contractuele aanspra
kelijkheid van de werkgever in 1907 ex artikel1638x 
BW en de, hiervoor genoemde, ruime uitleg van het he
grip onrechtmatig van de Hoge Raad in 1919 (Linden
baum-Cohen). 

De Invaliditeitswet van 1919 en de Ziektewet van 
1930 

De ontwikkeling van de sociale verzekeringswetgeving is 
in Nederland grillig en vertoont grote intervallen. De 
volgorde van wetgeving is niet zozeer het resultaat van 
doordachte planning naar aanleiding van eenmaat
schappelijke behoefte, als wel een gevolg van de politie
ke verhoudingen van het moment. 
Hoewel in de Tweede Kamer van meet af aan naar voren 
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is gebracht dat het stelsel van sociale wetgeving een ge
heel moest vormen, trad de tweede wet- de Invalidi
teitswet- pas in 1919 in werking. De derde wet- de Ziek
tewet -verscheen weliswaar gelijk met de Invaliditeits
wet in 1913 in het Staatsblad, doch trad pas in werking 

in 1930. 

Opvallend is het verschil in de door de regering aange
voerde rechtsgrond hij de Ongevallenwetten en bij deze 
andere wetteiL Als legitimering voor de Ongevallenwet 
hanteerde men, zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, 
het idee van het risque professionel. 
Als rechtsgrond voor de twee andere wetten voerde de 
regering de theorie aan van 'het uitgesteld loon'. Het 
loon moest tevens strekken voor de tijd dat hij wegens 
ziekte, invaliditeit en ouderdomniet in staat was om te 
werken. Het was de taak van de overheid ervoor te zor
gen dat de arbeider zijn rechtens toekomend loon ont
ving. Hiertoe was de plicht tot verzekering noclig. 
De premie van de Invaliditeitswet kwam volledig voor 
rekening van de werkgever. De premie van de Ziektewet 
werd gezamenlijk opgebracht door de werkgever en de 
werknemer [7]. 

Het systeem van sociale verzekeringen voor de tweede 
wereldoorlog 

De periode voor de tweede wereldoorlog werd in hoofd
zaak gekenmerkt door de idee van verantwoordelijk
heid van de individuele werkgever voor de gezondheid 
en de veiligheid van degenen die in zijn dienst waren. 
Het stelsel van sociale verzekeringen dat zich ontwikkel
de kende als uitgangspunt twee onderscheiden, enerzijds 
tussen ongeval en ziekte, anderzijds tussen bedrijfs
risico's en niet-bedrijfsrisico's. Als afgeleiden zijn te 
onderkennen het beginsel van de procentuele vergoeding 
voor loonderving en van vrije geneeskundige behande
ling en verpleging [8]. 
Het onderscheid tussen wel of geen bedrijfsrisico's is 
daarbij van veel fundamenteler betekenis dan het on
derscheid tussen ongeval en ziekte. Het was vooral de 
praktische moeilijkheid, het vaststellen van het verband 
tussen ziekte en bedrijfsomstandigheden, waardoor de 
wetgever zich vooralsnog beperkte tot ongevallen. Later 
worden beroepsziekten onder de wet gebracht. Van de 
kwalen, die dan als beroepsziekten werden vastgesteld, 
zou aangenomen worden dat deze door het werk waren 
ontstaan. Voor de bedrijfsrisico's was de werkgever 
verantwoordelijk: hij diende althans het financiële risi
co voor zijn rekening te nemen. De werkgever wordt 
verplicht zijn werknemers tegen ongevallen te verze
keren. In ruil daarvoor zou hij bevrijd worden van 
eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid. Voor scha
de, die niet samenhing met een bedrijfsrisico, en waar
voor derhalve geen aansprakelijkheid bestond, werden 
verplichte verzekeringen in het leven geroepen. 
Waarbij gold als legitimering de theorie van het uitge
steld loon: het loon moest ook strekken voor de tijd dat 
een arbeider arbeidsongeschikt was wegens ziekte. 

De premie werd ofwel door de werkgever, ofwel geza
menlijk met de werknemer opgebracht. 

De geda.chtenontwikkeling tijdens en na de tweede 
wereldoorlog 

Gedurende de tweede wereldoorlog beraadde men zich 
in de geallieerde landen ernstig over de vraag op welke 
wijze de zekerheid van bestaan en de vrijwaring van ge
brek zouden kunnen worden gewaarborgd. In het At
lantic Charter, dat in 1941 tussen Roosevelt en Churchill 
werd gesloten, zouden de gedachten hierover worden 
neergelegd: de noodzaak van vier 'freedoms' werd uitge
sproken. 
Eén hiervan was de 'freedom for want'. Onder invloed 
hiervan ontstonden in tal vanlanden uitgebreide sociale 
zekerheidsrapporten. Een belangrijk plan is geweest dat 
van een Engelse commissie, onder voorzit-terschap van 
Sir William Beveridge, uit 1942. In het Beverielge-plan 
werd onder meer het verschil in aanspraken bij pro
fessioneel en niet-professioneel veroorzaakte schade op
geheven. De scheiding tussen bedrijfs- en niet-bedrijfs
risico's verloor dus haar principiële betekenis. Ook de 
commissie Van Rhijn, die door de Nederlandse regering 
in ballingschap was ingesteld, kwam in 1945 tot de 
conclusie dat er 'een samenvattende bedrijfsverzeke
ring tegen ziekte en ongevallen' diende te komen [9]. 
Het is de latere minister van sociale zaken Veldkamp 
-'vader van het na-oorlogse sociale verzekeringssysteem' 
- die de ideeën nader uitwerkte in zijn dissertatie "In-
dividualistische karaktertrekken in de Nederlandse so
ciale arbeidsverzekering" uit 1949. Hierin betoonde hij 
zich een principieel tegenstander van het beginsel van 
het 'risque professionel'. Veldkamp meende dat de 
maatschappelijke behoeftevoorziening er niet was ten 
behoeve van de produktie. De produktie daarentegen 
zou ten dienste moeten staan van de maatschappelijke 
behoeftebevrediging. Maatschappelijk gezien zijn dan de 
kosten van ongevals- en ziekterisico erin gelegen dat ge
durende de arbeidsongeschiktheid de arbeidskracht in 
het geheelniet kan worden gebruikt. Het gaat dan dus 
om een ongeschiktheid ten behoeve van de maatschap
pij, en niet zozeer ten behoeve van een bepaalde pro
duktietak. Het risico van ziekte, invaliditeit en ouder
dom is daarmee een 'natuurlijk' risico: een ieder kan in 
een dergelijke toestand verzeild raken. 
Als produktie vereist is vanwege de noodzaak van maat
schappelijke behoeftevoorziening, zo redeneerde Veld
kamp vervolgens, dan moet erkend worden dat het 
ongevalsrisico inherent is aan het proces der maatschap
pelijke voortbrenging en niet aan het produktieproces 
zelf. Het ongevalsrisico werd door hem dus niet gezien 
als een bedrijfsrisico, maar als een sociaal risico. 
Het onderscheid naar de oorzaken van de ziekte diende 
te verdwijnen. De Ongevallenwetten hadden echter de 
arbeider niet als mens buiten het produktieproces op het 
oog. Dit was wel het geval bij de Invaliditeitswet en de 
Ziektewet; hier ging het om de arbeider als maatschap
pelijk burger. De uitkering bij ongeschiktheid diende te 
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worden gezien al s uitges teld inkomen [10].Het duul"de 
enige tijd voordat deze ideeën tot co ncrete stappen zou
den leiden. In 1958 bracht de Socia le Verzekeringsl"aad 
echter het probleem van de pro-
fess ionele oorzakelijkheid, en de 
wenselijkheid van een verzeke
ring di e alle gezondheidsschade 
ongeacht de OOI"zaak zou omvat
ten, opnieuw en op zee l' Pl'in ci
piële wijze aan de orde. De l"aad 
achtte de rechtsgrond van de 
Ongevallenwe tten achtel"haald. 
Het ri sque pl"ofe sionel diend e te 
worden vervangen door bet 'ris
que social'. Het uitvoerige ad vies 
werd in gl"ote lijn e n OVel"geno
men door d e Sociaal Economi
sche Raad. In 1962 werd vervol
gens het ontwel"p voor de Wet op 
de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 
dOOI" ministe r' Veld kamp in ge
diend. 

De Wet op de Arbeidsonge
schiktheid van 1967 

zieningen te bestaan. Veld kamp achtte de begin elen die 
aan dc sociale zekerheid ten gl'ond lag lagen unive l"seel ; 
wettelijke regelingen moesten dan ook betrekking h eb-

ben op de gehe lc bevolking. In 
midd els wa s d e SER om advies 
gevraagd. Veldkamp acbtte h e t 
echter nie t vcrantwool"d om op 
he t SER-advies te wa c hten e n 
s t elde voor, vooruitlop e nd op 
een algemen e volksverzekcring 
bij arbeidsongeschiktheid, alva t 
ee n l"egelin g voor loontre kken
den te treffen [11]. 
Het ontwerp voo nag in een al
ge men e vel·zekering ter ver
vanging van de vel·zel e rin g bij 
langdurige arbeidsongeschikt
heid in gevo lge de Invaliditeits
wet en de Ongcvallcnwetten. Er 
werd ecn recht op uitkcring toc
gekend wanneel' dc arbeidsongc-

c hikth e id 52 weken onafge
bl"oken had gedu ul"d. Het ondel'
sc heid naa I' oO I"zaak van de ar
beid o ngcschikth eid kwam te 
vel"vallen. Een deel van de On
gevallcnverzekel"Ïng kon wOl"den 
ondergebracht in de ziekcngeld
vel"Zekeri ng: ged u r end e de eC I'-
te 52 wekcn van de a l"beidson

De rela ti e met de ' b uman rights' 
spee lde bij de tots t a ndkomin g 
van het Nederlandse soc iale ze
kerh eidsstelsel van na de oorlog 
een belangt'ijke rol: he t ge not 
van een zo goed mo gelijk e ge

Teerspuiten zonder masker ge chiktheid ook terzake van een 
bedrijfsongeval , werd ziekengeld 

toegekend in gevolge de ZiekteweL. De uitkering werd 
berekend naai" de mate van arbeidsongeschiktheid en de 
hoogte van het loon . 

zondheidstoestand is één van de gl"Ondl:echten van ieder 
men se-Iijk wezen zond e r o nd e r sch eid van ra s, gods
dien st en politiek. Voor dat deel der b evolking dat niet 
zelf hct d sico van gezondheidsschade kon dragen, moes
ten daal'om vool"zieningen worden geschapen. Minister 
Veldkamp ging in d e Memori e van Toeli chting bij h e t 
ontwerp van d e We t op de Arbeidsongeschiktheid uit
voerig in op de r ec htsgrond voor de sociale zekerheid. 
Het beginsel van een r echtvaardig arbeid s loon uit de 
vooroorlogse sociale verzekeringswetgeving kon niet al s 
een oorspl"onkeHjke rechtsgrond worden beschouwd. De 
meer OOI"Spl"On kelij ke begin se le n i nza ke de verplichte 
sociale verzekering en de verpHchte sociale zekerheid in 
h et algemeen, zouden worden gevormd dOOl" het recht 
van ieder men op zelfontplooiing en het recbt op gelijke 
kansen. 
Het eerste beginsel braebt met zich mee dat ook de zie
ke , invalide en gehandicapte mens recht op een behoor
Jijke levensontplooiin g heeft. De socia le verzekering 
moest hiertoe de mogelijkheden bieden. 
Uit het tweede beginsel vloeide voort dat zieke, invalide 
en gehandi capte mensen, ondanks hun li cham elijk e 
ongelijkheid, maatschappelijk gezien zoveel mogelijk 
gelijke kansen zouden moeten h ebben . In ieder geval 
was er geen plaat voor discriminatie naar de oorzaak 
van ziekte, invaliditeit of handicap . In alle gevallen van 
arbeidsongeschiktheid dienden er dan ook gelijke voor-

De werkgever en de wCI:kn eme r betaald en gezamenlijk 
d e pl"emi e . De pre mie ve rd eling werd onder meel" ge
l"echtvaal"digd door de stelling dat de gl"ondslag van de 
verzekel"ing het algemene I"Ïsico was, dat men dOOI" ziek
te of ongeval verhinderd kon wOl"den door arbeid in 
loondie nst ee n inkomen te verwerven. H e t algemenc
maa tsc happelij k - ri sico kon dus niet één der pa rtij en 
eenzijdig wOl"den toegcrekend. 

Bij de di scussies ovel" het ontwerp kwam ook de kwes tie 
van de civieh"ecbtelijke aansprakelijkheid aan ol"de. Van 
d e kant van de werkgeve r s werd aangedt'onge n op 
handhaving van de uitsluiting van civielrcchtelijke aan
sprakelijkheid [12]. Veldkamp echter zag hiertoe geen 
goede gro nden . Na 1967 herleefde de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid echter weer volledig. 

Hele oude wijn in nieuwe zakken 

Het socia le verzekeringssysteem dat na de tweed e we
reldoorlog werd ingevoerd , gaat uit van de principiële 
rechten van iede l" me ns op zelfontplooting en gelijke 
kan sen, alsmede van de collec tie.ve maatschappe lijke 
verantwoordelijkheid biervoor. Hierbij i geen plaats 
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VOOI' een onderscheid naar specifieke verantwoorde
lijkheid; de la s ten worden gelijkelijk verdeeld tussen 
werkgevel" en werknemer en er wordt geen onderscheid 
gemaakt naar soort beddjf of bedl"ijfstak. 
Deze principi ële uitgangspunten lijken reeds enige tijd 
uit het gezichtsveld verdwenen. Zo is de premie van de 
WAO in de jnen tachtig geleidelijk aan ten laste van de 
we"kn emcr gekomen. Sinds 1987 wordt de pt"emie zelfs 
voll edig door de wet"knemer opgebt"acht. 
De arbeidsongeschiktheid wegen s ziekte blijkt nu de 
laatste jat"en in d e b elangs telling te zijn gekomen. In 
plaats van de in he t sys teem veranket"de collectieve ver
antwoordelijkheid gaan de gedachten mee t" en meer uit 
naar een differen tiatie naar bedrijfstak en hedrijf. Zo 
wordt gcdacht over een andere vorm van premieheffing 
voor de ziektewet. De Tripal"tite Werkgroep Volumc
belcid Arbeidsongeschikth eid stelde in 1989 voor een 
bonu. -malu -systeem in te voere n: de hoogte van de 
ziektewetpremie VOOt" wet"kgevers wordt dan afhankelijk 
gemaakt van de hoogte van het verzuimpercentage. 
lIet begin se l van ma atschappelijke verantwoord elijk
heid voor ziekte (het J"Îsque socia l) en het mense lijk 
rccht op gezond heid en zelfontplooiing lijkt hiermee wel 
CI"g ver op de achtergrond geraakt. 
Het beginsel va n (financië le) vet'antwoordehjkheid van 
de individu ele wet"kgever voor de gezondh eid van zijn 
werknemers, zoals dat voor de oorlog gold, doet weet" 
opgeld . Maar daar'naastis er nu een nieuwe on twikke
ling op handen: de gedachte van de eigen vet'antwoorde
lijkhcid van de werknemer voor zijn gezondheid. Dit 
bcginsel is onder mee l" reeds neergelegd in dc Arbeids
omstandighedenwet (dit in tegen s telling tot oudere 
Vciligheidswetgeving, di e zich eenzijdig richtte tot de 
werkgever). Deze we t is vcrder nog interessant omdat 
hierin een verband wot"dt gelegd tussen de arbeidsom
standigheden , waaronde r veiligheid en h e t inmiddels 
meer uügekristalliseerde begrip welzijn, en gezondheid. 
Nu is e r vcel VOOt· te zeggen om de individuele werkge
ve rs - of een b edrijfstak - verantwoOl"delijk te stellen 
voor de arbeidsomstandigheden en de gezondheid bin
nen de bedrijven. Echter een b eperking van de WAO tot 
degcnen wier arbeidsongeschiktheid samenhangt met het 
werk , zou niet in deze gedachtenontwikkeling mogen zijn 
opgenomen. P e t" saldo gaat h et om een gekunstelde con
structic , die niets ander s dan een bezuiniging op bet oog 
lijkt te hebben . 
Va nuit het verzekel"ingstechnisch oogpunt lijkt ook al 
onjuist, dat de partij die getroffen wordt door een om
standi gheid, die tot de verantwoordelijkheid van de 
ànde re partij behoort, de financiële lasten zelf zou moe
ten dragen. Hetgeen bij de huidige WAO het geval is 
( incl s 1987 komt de premie WAO volledig voor rekening 
van cle werknemei"). Zou er weer een scheiding in de so
cia le wetgeving worden aangebracht tussen bedrijfsrisico 
en niet-bedrijfsl"isico, dan zou de verzekering van he t 
bedrijfsrisico volledig voor rekening van de werkgevers 
moeten komen , zoals dit ook het geval was bij de Onge
vallenwetten. 
En vervolgen is het de vraag of in het geval van verant-

woordelijkheid van de we rkgev er voor de omstan
digheden die tot de gezondheidsschade hebben geleid, 
het reëel is slechts een procentuele uitkering toe te ken
nen. Bij volledige aansprakelijkheid b es taat er immers 
recht op een volledige schadevergoeding van de kant van 
de werknemei". Het is hier zinvol een vergelijking te ma
ken met de ambtenarenregelingen, die in geval van ar
beidsongeschiktheid ' in en dOOI: de dienst' een uitkel"ing 
toekennen tot 100% van het laatstvet"diende loon [13]. 
En dan , op welke wijze zou moeten worden voorzien in 
de inkomensderving in geval van langdudge ziekte , die 
niet door het werk is ontstaan? Indien in geval van PJ:O
fessionele oorzakelij kheid (en dus van aansprakelijkheid 
van de kant van de wel"kgever) een recht op 100% van 
het laatstverdiende loon zou bestaan en VOOt" h et ovedge 
aanspraak op een procentuele uitkeri.ng, zou er geen be
zuiniging plaatsvinden. Dit zou slechts het geval z.ijn, als 
de uitkeringen belangrijk verJaagd zouden worden. Het 
wekt enige verwondering dat men aan een ingrijpende en 
uitel"st gecompliceerde wijziging van h et systeem heeft 
gedacht, waat" in feite een vedaging van de uitkeringen 
wordt beoogd . 
De wijziging zou, noodgedwongen, gecomplicee l"d zijn 
omdat zij rekening za] moeten houden met de aanspra
kelijkheidsl"echtspraak in dit kader. De aansprake
lijkh eidsjul"Îsprudentie heeft in de loop van deze eeuw 
belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt, die zich 
grotendeels buiten het gezichtsveld van de sociale verze
keringen hebben voltl"okken, en vanwege de civielrech
telijke uitsluiting konden voltrekken. 

In 1967 werd h et onderscheid naal" oorzaak van ziekte 
voor de sociale verzekeringswetgeving afgeschaft. De 
civiele aa nspra kelijkheid voo r gezondheidsschade werd 
h er·s teld . De r echtspraak op dit stuk h eeft lang op zich 
laten wachten. Vanaf de tweede helft van de zeve ntiger 
jat"en is echter een troom van civiele r echtsp raak rond
om de aansprakelijkheid voor gezondheidsschade ont
staan. Ook in de ambtenarenrechtspt"aak is inmidd els 
een r espectabele hoeveelheid jurisprudentie ont-staan, 
die zeker in relatie tot de civiele r echtspraak b ekeken 
zou moeten worden. 
Een h erintroductie van het onderscheid naar ontstaan 
van ziekte in de sociale verzekeringswetgeving mag mijns 
inziens niet aan deze ontwikkelingen voorbijgaan. 

Noten. 

1. Voor sommige categorieën werknemers bestonden 
speciale regelingen die tot doel hadden de rechten vast 
te stellen bij ongevallen, ziekten en blijvende ver
minkingen. Voor schepelingen werden de regelingen in 
de negentiende eeuw gecodificeerd in de artikelen 423-
428 Wetboek van Koophandel. Het gaat hier om een 
vorm van contractuele aansprakelijkheid van de reder. 
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Voor militaire ambtenaren bestonden er regelingen , die 
een uitkering toekenden bij blijvende schade aan de 
gezondheid, ontstaan in en door de uitoefening van de 
milit:aire dienst:. Hier gaat het niet zozeer om aanspra
kelijkheid als wel om een compensatie voor trouwe 
dienst, (pensioen). 
Ook voor burgerlijk ambtenaren bestond veel regel
geving met betrekking tot gezondheidsschade. Van enige 
uniformiteit was echter geen sprake. De regelingen 
waren van zeer uiteenlopende aard en vertoonden 
nogal wat leemt,en . 

2. HR, 31 januari 1919, W 10365. 

3. Volgens L. Bier, Aansprakelijkheid voor bedrijfson
gevallen en beroepsziekten, werd deze theorie vrijwel 
gelijktijdig door de Fransman Sauzet en de Belg Sain
clette ontwikkeld. De ideeën zijn besproken door bijna 
alle Nederlandse schrijvers die zich met het probleem 
van de tijdens zijn arbeid geblesseerde arbeider bezig 
hielden, t.a.p. 130,131. 

4. J nteressant is het om deze gedachtengang af te zet
ten tegen de heersende mening in de negentiende eeuw; 
de arbeider zou zich bij arbeidsovereenkomst verbon
den hebben tot het verrichten van het desbetreffende 
werk, inclusief alle risico:S die aan dat werk vastzaten. 
De risico:S waren in het loon verdisconteerd en alleen in 
geval van ondubbelzinnige schuld van de werkgever 
kon een arbeider aanspraak maken op vergoeding van 
de geleden schade, vergelijk onder meer Mr. Th.H.]. 
Dorrestein, Hernieuwde belangstelling voor artikel 
1638x, N]B 1972, pp. 1141 e.v. 

5. Molenaar noemt Prof. Cort van der Linden, Prof. 
Drucker, Prof. Greven, Mr. kerdijk , Mr G. T.]. de 
]ongh; Prof. Mr. A.N. Molenaar, Arbeidsrecht, Tweede 
deel A, Het geldend recht , pp. 130 e.v . 

6. Als uitvloeisel van een, in 1925 op de internationale 
arbeidsconferentie aangenomen ontwerp-verdrag, werd 
een aantal met name genoemde beroepsziekten voor de 
Ongevallenwet met ongeval gelijkgesteld. In 1938 werd 
de lijst met beroepsziekten belangrijk uitgebreid. Zie 
Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale 
zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en Bel
gië, deel I, Karakter en geschiedenis, pp. 74 t/m 81. 

7. In het eerste ontwerp van de Invaliditeitswet was 
voorzien in een premieverdeling tussen de werkgever en 
de werknemer. Het gewijzigde ontwerp, dat tot de wet 
van 1919 leidde, bepaalde dat de premie volledig voor 
rekening van de werkgever kwam. 
Molenaar bekritiseert mijns inziens terecht de pre
mieverdeling in het licht van de theorie van het uitge
steld loon, door Talma bij de behandeling van het eerste 
ontwerp ingebracht: "In Talama 's stelsel is nimmer 
verklaarbaar geworden, waarom nu juist de helft van 
de premie door de werkgever moest worden betaald en 

dus uitgesteld loon is. De andere helft van die premie 
was immers - in strijd met Talma 's redenering - geen 
uitgesteld loon, maar een deel van 's-a rbeiders weke
lijks inkomen. ", t.a.p. 1657. 

8. Vergelijk Mr. J, MannoLLry in Nieuwe begrippen 
over de materiële en morele schadeloosstelling aan 
slachtoffers van bedrijfsongevallen, SMA 1963, pp. 43 
e.v. 

9. Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale 
zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en Bel
gië, deel 1, Karakter en geschiedenis, t.a.p. 90. 

10. G. Veldkamp, Enkele crit:ische opmerkingen over 
het risque professionel, SMA 1946, t.a.p. Z32. 

11. Zie Veldkamp , t.a.p. 131/132. 

12. Zie onder meer de Nota Raad van Bestuur in Ar
beidszaken inzake wetsontwerp arbeidsongeschikt
heidsverzekering, SMA 1964, p.p. 138 e.v. 

13. Naar aanleiding van de afschaffing van de Onge
vallenwet 1921 werd bij Koninklijk Besluit van 1966 bij 
wijze van compensatie artikel 35 van het Algemeen 
Rijksambtenaren Reglement (ARAR) aangevuld met 
een voorziening in geval van ontslag wegens blij-vende 
arbeidsongeschiktheid "indien de niet aan zijn schuld 
of onvoorzichtigheid te wijten ziekte of gebreken uit 
hoofde waarvan hij blijvend ongeschikt is verklaard 
zijn betrekking te vervullen, in belangrijke mate hun 
oorzaken vinden in de aard van de hem opgedragen 
werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden 
waaronder deze moesten worden verricht"; Stb. 581. 
De regeling werd uitgebreid bij Koninklijk Besluit van 4 
juli 1967; Stb. 382. Speciale voorzieningen ingeval van 
professionele oorzakelijkheid werden ondergebracht bij 
de artikelen 35,45 en 46a. In navolging van het Rijk 
hebben de diverse lagere overheden na de afschaffing 
van de Ongevallenwet in hun rechtspositieregelingen 
voorzieningen opgenomen in geval van arbeidsonge
schiktheid in verband met het werk. Zie circulaire van 
24 februari 1966, nr. 121 van het Centraal bureau in
zake gemeenschappelijke behandeling van gemeen
telijke personeelsaangelegenheden van de Vereniging 
van nederlandse Gemeenten aan de aangesloten ge
meenten. 
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