
 

 

De rol van de casemanager bij bedrijfsongevallen 
 
Deze whitepaper is gebaseerd op de scriptie van Lisette Heikens voor de opleiding Post 

Bachelor Register Casemanagement.  
 

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland ligt jaarlijks op ca. 200.000*. Het gaat hierbij 

ongevallen in werksituaties, waarbij een werknemer letsel oploopt en/of arbeidsongeschikt 

raakt. Van de arbeidsongevallen die leiden tot een behandeling op de spoedeisende hulp en/of 

ziekenhuisopname bedragen de totale geschatte directe medische kosten 88 miljoen euro, 

gemiddeld circa 950 euro per slachtoffer; de geschatte totale verzuimkosten (tot één jaar) 220 

miljoen euro, gemiddeld circa 4.500 euro per slachtoffer**. Kosten die waarschijnlijk in de 

toekomst zullen oplopen, door de toenemende claimcultuur in Nederland. Hoe kan  

een casemanager werkgevers en werknemers ondersteuning bieden bij arbeidsongevallen? En 

aan welke zaken moet de casemanager aandacht besteden, om de vervolgschade van het 

arbeidsongeval voor zowel werkgever als werknemer te beperken? Op deze vragen gaat deze 

whitepaper nader in. Maar eerst kijken we welke partijen betrokken zijn bij een 

arbeidsongeval. 

 

 

Wie zijn er betrokken bij een arbeidsongeval? 

 
Een arbeidsongeval wil zeggen dat het ongeval plaatsvindt bij of als gevolg van 

werkzaamheden. Kortom: overal waar mensen aan het werk zijn, of het nu op een vaste of 

een mobiele werkplek is. 

 

Binnen het verzuimmanagement nemen ziekmeldingen als gevolg van een arbeidsongeval een 

bijzondere plaats in, omdat er – afhankelijk van de ernst van het ongeval – vanaf het begin 

van de arbeidsongeschiktheid meer partijen betrokken zijn dan bij een reguliere ziekmelding. 

In onderstaand schema is weergegeven, met welke partijen  werkgever en werknemer te 

maken (kunnen) krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*TNO 8e Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2009, publicatie september 2011 
** TNO Monitor 2008 
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De werknemer 

De belangrijkste betrokkene is natuurlijk de werknemer zelf. Een werknemer die door een 

arbeidsongeval gezondheidschade of (im)materiële schade heeft geleden, kan deze de schade 

verhalen op de partij, die voor het ontstaan van het ongeval verantwoordelijk is: de 

werkgever. Veel werknemers zijn hiervan echter niet op de hoogte. Anderen stellen de 

werkgever niet aansprakelijk uit angst als „lastig‟ ervaren te worden of zelfs hun baan te 

verliezen. Daardoor kunnen de kosten voor de werknemer echter wel behoorlijk oplopen. 

 

Een voorbeeld is een werkneemster die over een telefoonsnoer struikelde met een luxatie naar 

achter tot gevolg. Werkneemster had een eigen risico bij de ziektekostenverzekering van 

€ 500,-. De behandelingen van de fysiotherapeut kwamen voor haar eigen rekening. Indien zij 

haar werkgever aansprakelijk had gesteld en deze het ongeval bij de verzekering had gemeld, 

had de verzekeraar deze kosten aan haar vergoed.  

 

In deze context is het ook goed te vermelden dat niet iedere werknemer zich ervan bewust is, 

dat op het declaratieformulier van zijn ziektekostenverzekering de vraag: 

 
 “ Wilt u s.v.p. het hokje aankruisen indien er sprake is van een ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk 
kan worden gesteld “   

 

ook betrekking heeft op een arbeidsongeval (en niet zoals wel gedacht wordt alleen op een 

verkeersongeval!) 

De werkgever  

Volgens art. 7:658 BW is de werkgever in principe aansprakelijk, tenzij…. De 

werkgeversaansprakelijkheid geldt niet alleen voor werknemers met wie de werkgever een 

arbeidsovereenkomst is aangegaan. De Hoge Raad heeft beslist dat art. 7:658 lid 4 BW ook 

van toepassing is op ZZP-ers indien deze werk verrichten dat tot de normale 

bedrijfswerkzaamheden van de werkgever behoort. (LJN BV0616) 

 

Uit jurisprudentie blijkt dat werkgever toch niet altijd aansprakelijk gehouden wordt.  

In een langslepende zaak, die uiteindelijk door het Gerechtshof ‟s-Hertogenbosch behandeld 

werd, werd de claim van werknemer afgewezen, omdat werkgever had kunnen aantonen dat 

hij niet tekortgeschoten was in de nakoming van zijn zorgverplichting. (LJN: BV1926) 

 

Goede communicatie is belangrijk 

Het slachtoffer van een arbeidsongeval heeft in eerste instantie aandacht nodig voor 

lichamelijk herstel en emotionele verwerking. Het is van belang dat de werkgever zich hiervan 

bewust is en zorgt voor een goede communicatie met de werknemer.  

 

Door gebrek aan begrip dan wel betrokkenheid van de werkgever ontstaat het gevaar dat de 

werkgever tot „vijand‟ wordt. Bij dewerknemer vindt dan een emotionele verschuiving plaats: 

het herstel en de re-integratie naar eigen werk dan wel ander werk worden ondergeschikt aan 

de strijd om de aansprakelijkheid en het verkrijgen van een zo hoog mogelijke 

schadevergoeding. Aangezien deze strijd veelal tussen juristen van de partijen wordt 

uitgevochten, ligt het gevaar op de loer dat de de werkgever slechts nog een bijrol vervult. 

Letselschadeadvocaten hebben vrijwel nooit direct contact met werkgevers. Als dan werkgever 

en werknemer alleen nog een afwachtende houding aannemen, schaadt dit het re-

integratieproces en verhoogt het de verzuimduur.  

 

De arbeidsinspectie 

Werkgevers zijn verplicht een arbeidsongeval direct te melden bij de arbeidsinspectie, indien er 

sprake is van ernstig letsel met ziekenhuisopname (geen poliklinische behandeling) dan wel 

blijvend letsel of overlijden tot gevolg.  

 
N.B. Ongevallen die op weg naar- en van het werk gebeuren (woon-/werkverkeer), zijn geen meldingsplichtige 

arbeidsongevallen. 
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Omdat een werkgever als leek niet kan inschatten, of er sprake zal zijn van blijvend letsel,  

loopt hij een behoorlijk risico als hij een ongeval niet bij de arbeidsinspectie meldt. Voor het 

niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval kan de inspectie de werkgever een boete 

van € 4500,- opleggen!  

 

Wat doet de arbeidsinspectie? 

Naar aanleiding van de melding kan de arbeidsinspectie besluiten een onderzoek ter plekke te 

verrichten. Het doel is vast te kunnen stellen wat de toedracht en de oorzaak van het ongeval 

waren en of er sprake is van overtredingen van de Arbowetgeving. 

 

Wanneer dit het geval blijkt en er sprake is van ernstig letsel, wordt een ongevalsboeterapport 

opgemaakt. Op dit ongevalsboeterapport kan de werkgever binnen twee weken reageren. De 

inspectie zal het verweer beoordelen en vervolgens een boetebeschikking opstellen. 

Als er geen relatie tussen het ongeval en een overtreding wordt geconstateerd, maakt de 

inspectie een ongevalsrapport op.  

 

Tijdens het bezoek kan de inspectie ook op meerdere overtredingen van de Arbowet stuiten en 

hiertegen optreden. De inspectie heeft het recht per geconstateerde overtreding een boete op 

te leggen. De hoogte is afhankelijk van de ernst van de overtreding, de frequentie van het 

aantal ongevallen dat in het desbetreffende bedrijf heeft plaatsgevonden en de omvang van 

het bedrijf.  

 

Wordt een overtreding geconstateerd die als directe aanleiding voor het arbeidsongeval 

beoordeeld wordt, dan wordt de boete aan de hand van zgn. „boetenormbedragen‟ vastgesteld. 

Afhankelijk van de omvang van de onderneming varieert de bestuurlijke boete tussen 

€ 1.350,- en € 4.500,- (voor bedrijven met <5 werknemers) en tussen  € 6.750,- tot maar 

liefst € 22.500,- (voor bedrijven met > 500 werknemers). In geval van ernstige overtredingen  

wordt het normbedrag zelfs verdubbeld. 

 

Bezwaar aantekenen tegen de boetebeschikking 

Tegen de boetebeschikking kan een werkgever bezwaar aantekenen door binnen zes weken na 

dagtekening van de boetebeschikking een bezwaarschrift aan het Ministerie van SZW te 

sturen. 

 

Op grond van één of meer van de volgende factoren kan de (verdubbelde) boete verlaagd 

worden: 

 

 Indien de werkgever aantoont dat hij de risico‟s van de werkzaamheden voldoende heeft 

geïnventariseerd en op grond daarvan de nodige maatregelen heeft getroffen én de juiste 

arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking heeft gesteld (1/3 

verlaging). 

 Indien de werkgever bovendien aantoont dat hij voldoende instructies heeft gegeven (1/3 

verlaging). 

 Indien de werkgever bovendien aantoont dat hij adequaat toezicht heeft gehouden (geen 

bestuurlijke boete). 

 

De verzekeraar 

Een werkgever kan zich verzekeren tegen de kosten van de schade die een werknemer door 

een arbeidsongeval lijdt en waarvoor hij de werkgever aansprakelijk stelt. De  

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de schade aan personen, schade aan zaken 

en de schade die hieruit voortvloeit. Ook de schade die een werknemer zelf lijdt (verlies 

arbeids-/verdienvermogen) wordt vergoed. Indien er een regresmogelijkheid bestaat dan 

worden ook de aanspraken van het UWV of andere regresnemers door de AVB gedekt. 
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De AVB kent geen bonus-malus systeem, dus een claim leidt voor een individuele werkgever 

niet direct tot een verhoogde premie. In de praktijk melden werkgevers een arbeidsongeval 

vaak (te) laat. Het komt zeer regelmatig voor dat de werkgever pas actie onderneemt als de 

betrokken werknemer zelf, dan wel zijn belangenbehartiger, de werkgever aansprakelijk stelt. 

Daarmee laten werkgevers de mogelijkheden die de verzekering biedt onbenut (denk aan bijv. 

eigen risico ziektekostenverzekering of hulp in de huishouding).  

 

De gemiddelde doorlooptijd van een claimprocedure is ca 28 maanden, uiteraard afhankelijk 

van aard en omvang van de claim en de eisen c.q. houding van de „tegenpartij‟. Deze lange 

tijd heeft ermee te maken dat de schade pas geregeld kan worden als de procedure medisch 

afgehandeld is. Indien er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid moet ook nog 

gesteggeld worden over het toekomstig verlies van inkomen en de discussie hierover maakt de 

afhandeling ervan complex. Tegenstrijdige belangen van de belangenbehartiger van de 

werknemer en verzekeraar spelen hierbij een rol.  

 

De bedrijfsarts 
Bedrijfsartsen bevestigen dat als een schadeclaimprocedure (via advocaten) in gang gezet is, 

werknemers geneigd zijn een afwachtende rol aan te nemen. Bedrijfsartsen merken dat het 

ook voor hun extra lastig is, de werknemer weer te bewegen richting herstel en re-integratie, 

omdat er sprake is van „ziektewinst‟.  

 

De rechter 

Als werkgever en werknemer dan wel hun belangenbehartigers niet tot overeenstemming 

komen over de aansprakelijkheid en/of de hoogte van de schadeloosstelling, kunnen zij dit aan 

de kantonrechter voorleggen.  

 

Indien een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt, gelden de regels van het 

procesrecht: Degene die stelt, moet dat ook kunnen bewijzen. Met andere woorden: indien een 

werknemer stelt dat er een oorzakelijk verband is tussen zijn werkzaamheden en 

arbeidsongeschiktheid moet hij dit hard kunnen maken. (LJN BU5620) 

Wet Deelgeschillen 

Op 1 juli 2010 is de Wet Deelgeschillen voor letsel en overlijdensschade in werking getreden. 

Deze wet maakt het voor slachtoffers en verzekeraars mogelijk om onderdelen van de 

letselschadeclaim op eenvoudige wijze door de rechter te laten beoordelen. Zo wordt onnodige 

vertraging in de afwikkeling van letselzaken te voorkomen. Om de procedure laagdrempelig te 

maken is in deze wet bovendien vastgelegd, dat alle door de benadeelde gemaakte kosten 

moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.  

 

Risque professionel 
 

In 2003 stelde de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus, in 

zijn brief naar de Tweede Kamer omtrent de wijzigingen in de wetgeving m.b.t. 

arbeidsongeschiktheid, dat „het kabinet een EGB, Extra Garantiefonds Beroepsrisico‟s, gewenst 

en noodzakelijk acht‟. Hiervoor waren twee redenen: 

1. Het ontbreken van zo‟n regeling zou ongewenste onzekerheden met zich 

meebrengen(o.a. risico van ontbreken van verhaalsmogelijkheden als werkgever 

vertrekt of failliet gaat.)  

2. De nieuwe wetgeving stond op gespannen voet met het ILO-verdrag 121 (International 

Labour Organisatie), dat Nederland in 1966 geratificeerd heeft. Hierin is vastgelegd dat 

een werknemer die door een arbeidsongeval arbeidsongeschikt geraakt is, recht heeft 

op tenminste 60% van zijn inkomen van vóór arbeidsongeschiktheid.  
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Volgens het kabinetsvoorstel zou de EGB in de plaats komen van de civielrechtelijke 

aansprakelijkheid van de werkgever; de werkgever zou worden uitgesloten van verdere claims 

van de werknemer. 

 

Het voorstel werd aan de SER voorgelegd. In zijn advies van februari 2004 stelde de Raad o.a. 

dat  “invoering van een EGB in de door het kabinet voorgestelde vorm, leidt tot een 

onderscheid in de arbeidsongeschiktheidsregelingen naar oorzaak van de 

arbeidsongeschiktheid; voor het beroep op een van de arbeidsongeschiktheidsregelingen is 

dan niet alleen van belang dat men arbeidsongeschikt is maar ook hoe men wegens ziekte of 

gebrek arbeidsongeschikt is geraakt.” Oftewel: Er zou een duidelijk onderscheid gemaakt 

worden tussen „risque professionel‟ versus „risque social‟, wat kennelijk door de Raad als 

ongewenst effect beoordeeld werd.  

 

De SER stelde zich verder op het standpunt dat “de invoering van de voorgestelde 

arbeidsongeschiktheidsregelingen in overeenstemming is met de eisen die relevante 

internationale verdragen stellen aan de dekking van het beroepsrisico.” Daarmee kwam de 

SER tot de conclusie dat er geen verdragsrechtelijke noodzaak bestond voor de oprichting van 

een EGB. Nederland neemt hierin ten opzichte van Europa een uitzonderingspositie in. In alle 

overige Europese landen bestaat een dergelijk wettelijk fonds wel. 

 

Hoewel de SER in zijn advies aangaf dat er zich in de loop van de tijd maatschappelijke 

ontwikkelingen konden voordoen die in een later stadium aanleiding konden zijn om opnieuw 

een afweging te maken over het invoeren van een verplichte beroepsrisicoverzekering, heeft 

dit tot op heden niet daartoe geleid.  

 

De kritiek van ILO-deskundigen dat Nederland hiermee te kort schiet in zijn verplichtingen 

jegens arbeidsongeschikten door een arbeidsongeval, wordt ook door de huidige 

Staatsecretaris De Krom terzijde geschoven.  

Claimcultuur 
 

Al in 1999 stelde de toenmalige minister van Justitie, Korthals Altes, in zijn brief aan de 

Tweede Kamer m.b.t. „Claimcultuur‟ over “ontwikkelingen in het sociale 

zekerheidsstelsel/privatisering”: 

 

“Een ten gunste van de beslissingsvrijheid van burgers en bedrijven terugtredende overheid, 

met daaraan gepaard een opmars van het privaatrecht, zal het ontstaan van een claimcultuur 

bevorderen. Hoewel een en ander uiteraard zijn eigen merites heeft, is het op zichzelf 

genomen voorspelbaar, dat naarmate de rechten die burgers kunnen laten gelden op 

collectieve regelingen worden beperkt (onder meer door verlaging en beperking van de kring 

van gerechtigden van uitkeringen), zij meer gebruik zullen maken van de middelen die het 

civiele aansprakelijkheidsrecht hen biedt om schadevergoeding te verkrijgen van degene die 

bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. De beperkte omvang van de 

sociale zekerheid in de Verenigde Staten vormt een belangrijke verklaring van de ontwikkeling 

die het aansprakelijkheidsrecht aldaar heeft doorgemaakt.” 

 

Met de invoering van de WIA in 2006 kunnen arbeidsongeschikte werknemers, die voor minder 

dan 35% arbeidsongeschiktheid zijn verklaard, geen beroep meer doen op het sociale vangnet. 

Ook niet als hun arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval. In 2007 stelde 

Saskia Klosse, hoogleraar sociaal recht in Maastricht, op grond hiervan een toename in het 

aantal claims te verwachten. 

 

Uit onderzoek dat ARAG Rechtsbijstand en BusinessCompleet in 2010 lieten uitvoeren onder 

655 Midden- en Kleinbedrijven kwam naar voren dat 62% van de werkgevers ervaren had dat 

de afgelopen jaren (sinds het begin van de crisis 2008) het aantal schadeclaims flink was 

toegenomen. Belangrijkste oorzaak die werkgevers daarvoor aangaven, was een toegenomen 

bewustwording bij werknemers van hun rechten. 
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Mogelijke financiële gevolgen op dossierniveau 
 

Aan de hand van een casus een schets van de kosten die een werkgever had kunnen 

besparen, indien hij aan alle wettelijke verplichtingen voldaan en van gegeven mogelijkheden 

gebruik gemaakt had. Alleen de kosten binnen het eerste ziektejaar zijn hierbij betrokken, 

omdat dit op grond van de kerngegevens de meest realistische situatie is.  

Casus 

Een ongeschoolde werknemer die ten val is gekomen in een loods, waar hij als 

loodsmedewerker werkzaam is met voornamelijk laad- en loswerkzaamheden, wordt naar de 

SEH (spoedeisende hulp) gebracht en daar poliklinisch behandeld. Na een week blijkt bij 

controle in het ziekenhuis dat hij aan de pols geopereerd moet worden. Er volgt een periode 

van acht weken revalidatie, waarin hij volledig arbeidsongeschikt geacht wordt door 

bedrijfsarts. Hoewel de pols medisch gezien na drie maanden volledig genezen lijkt, blijft 

werknemer klachten houden bij bewegen van de pols. Werkgever en bedrijfsarts zien geen 

mogelijkheden hem elders in het bedrijf in aangepaste werkzaamheden te re-integreren, 

omdat voor andere werkzaamheden in de loods bepaalde certificaten nodig zijn, die 

werknemer niet bezit.  

 

Opvolging in ongunstig scenario 

Werkgever meldt het arbeidsongeval bij de arbeidsinspectie noch bij de verzekeraar, omdat 

werknemer immers in eerste instantie poliklinisch is behandeld en dit niet meldingsplichtig is. 

Werknemer heeft behoorlijk last van zijn letsel, ook bij de gewone dagelijkse dingen zoals 

aankleden en naar het toilet gaan.  

 

Werknemer schakelt zijn rechtsbijstandverzekering in. De jurist raadt hem aan alsnog het 

ongeval bij de inspectie te melden en stelt werkgever aansprakelijk. Op dat moment doet 

werkgever melding aan verzekeraar.  

 

De Arbeidsinspectie stelt vast dat werkgever ten onrechte geen melding heeft gemaakt van het 

ongeval en legt daarvoor een boete op. De inspectie bezoekt het bedrijf en de werkplek en 

constateert overige overtredingen van de Arbowet, bijvoorbeeld dat op het moment van de 

inspectie niet alle vluchtwegen en nooduitgangen vrij van obstakels zijn. Een 

ongevalsboeterapport wordt opgesteld. Werkgever reageert hierop niet binnen twee weken en 

er wordt een boete van in totaal € 10800,- opgelegd (gebaseerd op tarieflijst 

boetenormbedragen). Werkgever tekent geen bezwaar aan.   

 

Werknemer heeft regelmatig contact met zijn letselschadeadvocaat, die hem heeft toegezegd 

alles te zullen doen om een goede schadevergoeding voor hem te realiseren. Zo heeft hij, 

aangezien het ongeval in de winter heeft plaatsgevonden, bij verzekeraar ook een claim voor 

hogere stookkosten neergelegd. 

 

Omdat werknemer aangeeft nog steeds heel veel pijn bij bewegen van de pols te hebben en 

geen kracht te kunnen zetten, is het voor de bedrijfsarts moeilijk de medewerker in beweging 

te krijgen. Inmiddels is de sfeer tussen werkgever en werknemer al aardig onder druk komen 

te staan: werkgever en werknemer hebben de hakken in het zand gezet. 

 

Na negen maanden besluit werkgever na overleg met de bedrijfsarts, een 

arbeidsdeskundigenonderzoek bij het UWV aan te vragen. De arbeidsdeskundige oordeelt, dat 

werknemer volledig arbeidsgeschikt is voor eigen werk.  
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Kosten werkgever in geschetst scenario  

Loondoorbetalingsverplichting 9 maanden incl. vakantiegeld bij 

bruto maandsalaris van € 2153,00  €       20.927,16  

Kosten inclusief werkgeverslasten  €       26.158,95  

Kosten bedrijfsarts  €         1.000,00  

Boete inspectie wegens niet melden  €         4.500,00  

Boete inspectie wegens overtreden regels Arbowet  €       10.800,00  

Aanvraag deskundigenoordeel  €             50,00  

Totale schade  €       42.508,95  

  

  

 

 

Concrete niet benutte mogelijkheden om de materiële vervolgschade te beperken: 

 Ongeval direct melden aan arbeidsinspectie. 

 Op ongevalsboeterapport binnen twee weken reageren. 

 Tegen hoogte van de boete bezwaar aantekenen en bewijzen leveren dat aan 

veiligheidsvoorschriften alsmede controle daarop in principe is voldaan. 

 

Andere acties die werkgever ter beperking van de kosten had kunnen ondernemen: 

 Direct het ongeval bij zijn verzekering melden. Niet alleen was hierdoor de sfeer 

– werkgever voelt zich betrokken bij werknemer – met alle waarschijnlijkheid 

niet verziekt, maar was de mogelijkheid van (financiële) hulp die verzekeraar in 

de eerste fase na het ongeval kan bieden benut. Denk aan het inhuren van hulp 

voor de persoonlijke verzorging of in de huishouding. 

 Op een eerder tijdstip, bijvoorbeeld na zes maanden, al een 

arbeidsdeskundigenoordeel aanvragen. 

 Door een actievere rol te spelen en naar alternatieve werkzaamheden elders in 

de onderneming te zoeken, zou de totale verzuimduur met een aantal maanden 

teruggedrongen kunnen zijn. 

De rol van een casemanager 
 

Uiteraard geldt ook in het geval van arbeidsongevallen, dat voorkomen beter is dan genezen. 

Werkgevers moeten zich ervan bewust zijn, dat het opstellen van een veiligheidsbeleid en de 

controle en naleving daarvan niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een middel  

om werknemers bewust te laten worden en blijven van mogelijke gevaren op de werkvloer. 

 

In Europees verband zijn afspraken gemaakt om voor het einde van 2012 het aantal 

arbeidsgerelateerde ongevallen met letsel en verzuim te reduceren met minimaal 25 procent. 

De Arbeidsinspectie heeft in januari 2012 een online tool gepresenteerd, waarmee bedrijven 

zelf kunnen vaststellen in hoeverre ze voldoen aan veiligheidseisen op de werkvloer. Hierbij 

zijn verschillende sites voor sectoren die hoog scoren op arbeidsongevallen.  

 

Voor een goede afhandeling van een arbeidsongeval met zo‟n min mogelijk vervolgschade voor 

alle betrokken partijen, is kennis van wet- en regelgeving alsmede rechten en plichten van 

zowel werkgevers als werknemers van groot belang. 

 

Voorlichting 

De casemanager kan voorlichting geven aan werkgevers over: 

 de risico‟s van niet (op orde) hebben van preventie- en veiligheidsbeleid, RI&E, 

plan van aanpak, ongevallenregister, overzicht persoonlijke 

beschermingsmiddelen, enz. (boetes Arbeidsinspectie; afwijzen van claim door 

verzekeraar); 
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 het belang van controle op het naleven van veiligheidsvoorschriften; 

 de mogelijkheid werknemers sancties op te leggen bij niet-naleving; 

 de gevolgen als opvolging van het proces m.b.t. het ongeval en de mogelijk 

daarop volgende claimprocedure niet in open sfeer plaatsvindt. 

 

Aan werknemers kan de casemanager voorlichting geven over: 

 het belang zich te houden aan veiligheidsvoorschriften (sancties; mogelijk zelfs 

geen schadevergoeding); 

 de mogelijkheid de werkgever aansprakelijk te stellen.  

Toenemende claimcultuur  

Het is waarschijnlijk dat de tendens dat door een arbeidsongeval getroffen werknemers vaker 

en ook hogere bedragen bij de werkgevers claimen zich zal voortzetten. Debet daaraan zijn de 

toegenomen bewustwording van werknemers en de eerder genoemde Wet Deelgeschillen. 

Daarnaast wentelt de overheid de lasten van sociale voorzieningen steeds verder af op 

werkgevers. Door de hardnekkige weigering van politiek verantwoordelijken het ILO verdrag 

121 op te volgen dan wel een EGB op te richten, blijven werknemers genoodzaakt hun 

inkomstenderving bij werkgever te claimen, desnoods via de gang naar de rechter.  

 

De hoogte van het toe te kennen schadebedrag is in het huidige systeem onvoorspelbaar, want 

afhankelijk van de inschatting van juristen van verzekeringsmaatschappijen en UWV dan wel 

het oordeel van de rechter. 

 

Het MKB gaf in 2007 aan blij te zijn, dat de oprichting van een EGB van de baan was, omdat 

men vreesde vooral in risicovolle branches geconfronteerd te worden met hoge premies. De 

toename van het aantal claims en de onzekere uitkomst qua hoogte van het toegekende 

schadebedrag zou wellicht ook voor werkgevers in het MKB een reden kunnen zijn van 

gedachten te veranderen. Een premie voor een EGB kan in ieder geval gebudgetteerd worden 

en zou werkgevers en werknemers vrijwaren van langdurige claimprocedures en daarmee 

wellicht indirect ook een bijdrage leveren aan snellere re-integratie van de werknemer. 

 

Hoe kan de casemanager de vervolgschade voor zowel werkgever als werknemer  

beperken? 

 

In eerste instantie zal de casemanager aandacht moeten besteden aan de volgende vragen:  

 

 Is er een regresmogelijkheid (bijvoorbeeld bij gedetacheerde werknemers)? 

 Was er sprake van opzettelijke roekeloosheid van werknemer? 

 Was er sprake van overtreding van de veiligheidsvoorschriften? 

 Worden de mogelijkheden van cofinanciering door de verzekeraar (AVB) benut? 

 

Daarnaast kan de casemanager ervoor (laten) zorgdragen, dat alle noodzakelijke en mogelijke 

acties ondernomen worden: 

 

 In geval van overtreding veiligheidsvoorschriften de werknemer een schriftelijke 

waarschuwing sturen en/of een sanctie opleggen; 

 op de dag van het ongeval meteen een melding aan de verzekeraar sturen; 

 indien het een meldingsplichtig ongeval betreft aan de arbeidsinspectie melden; 

 tijdig reageren op een ongevalboeterapport van de arbeidsinspectie; 

 bezwaar aantekenen tegen de hoogte van een opgelegde boete;  

 mogelijke interventies op tijd laten verrichten; 

 bij twijfel over de re-integratie-inspanningen van de werknemer tijdig een 

arbeidsdeskundigenoordeel aanvragen. 

 

Een belangrijk punt van aandacht is dat de sfeer tussen werkgever en werknemer open is en 

niet door emoties (angst, verbolgenheid) wordt  „verziekt‟. Een open sfeer heeft een gunstige 

psychologische uitwerking op de werknemer die een arbeidsongeval heeft gehad en zal zijn 
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herstel en daarmee zijn re-integratie ten goede komen. Hierin kan een externe casemanager 

veel voor werkgever en werknemer betekenen. Immers, als onafhankelijk deskundige is hij in 

staat de juiste acties te ondernemen en het proces op objectieve manier te begeleiden. 

 

Aanbevelingen 
 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

Er bestaat nog geen verplichting voor werkgevers een AVB af te sluiten. Toch is het goed een 

AVB in overweging te nemen. Het gemiddelde schadebedrag ligt volgens tussen € 20.000 en  

€ 30.000: een bedrag dat een werkgever zelf zou moeten betalen als hij geen AVB heeft 

afgesloten. De verzekeraar heeft direct belang bij een zo spoedig mogelijk herstel van de 

werknemer en kan als cofinancier van bijv. interventies of scholing betrokken worden bij de re-

integratie. In minder ernstige gevallen, waarbij geen sprake is van langdurige 

arbeidsongeschiktheid of behandeling op de SEH, is het goed te weten, dat de AVB ook de 

schade van het eigen risico in de ziektekostenverzekering van werknemer dekt. Indien een 

werkgever geen AVB heeft afgesloten, is hij toch conform het ILO verdrag 121 verplicht deze 

kosten aan werknemer te vergoeden. 

 

RI&E en Plan van Aanpak en controle op veiligheidsvoorschriften 

Een up-to-date RI&E en Plan van Aanpak alsmede schriftelijke vastlegging dat de naleving van 

de veiligheidsvoorschriften ook gecontroleerd wordt, zijn voor het beperken van de 

vervolgschade van cruciaal belang. De werkgever toont daarmee aan dat hij er voortdurend 

naar streeft de werkplek van werknemers zo veilig mogelijk te maken.  

 

Nadat de Arbeidsinspectie een boete opgelegd heeft, kan de werkgever daartegen bezwaar 

aantekenen en stellen dat hij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Met een geüpdatete 

RI&E en Plan van Aanpak en rapportage van controles kan hij dit staven en zo de hoogte van 

de opgelegde boete aanzienlijk beperken. Daarnaast zal de verzekeraar een claim sneller in 

behandeling nemen en laat de rechter dit in zijn oordeel eveneens zwaar meewegen. 

 

Melding aan Arbeidsinspectie 

Om een boete van de Arbeidsinspectie te voorkomen voor het niet melden van een 

meldingsplichtig ongeval is het raadzaam bij twijfel over de ernst van het letsel dit aan de 

Arbeidsinspectie te melden. Dit kan telefonisch (0800 – 5151) of door het invullen van een 

online formullier (m.u.v. ongevallen met dodelijke of levensbedreigende afloop) op 

www.inspectieszw.nl.  

 

Sancties werknemer bij overtredingen veiligheidsvoorschriften 

Tot de verplichtingen van de werkgever behoort het toezicht op de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften. Indien een werknemer deze overtreedt, is het aan te bevelen hem 

hiervoor een schriftelijke waarschuwing te geven. Valt hij in herhaling, dan kan de overtreding 

een gerechtvaardigde grond voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn. Zelfs als 

door het niet naleven van de voorschriften de werknemer feitelijk (nog) geen schade heeft 

veroorzaakt. (LJN: AY5304) 

Een direct aan de kosten van arbeidsongeschiktheid gerelateerde sanctie zou het afboeken van 

bovenwettelijke verlofdagen kunnen zijn. 

 

Als een werknemer een arbeidsongeval krijgt doordat hij de veiligheidsvoorschriften overtreedt 

en daardoor arbeidsongeschikt wordt, draait de werkgever op voor de kosten van 

loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer heeft de plicht „zich als goed werknemer te 

gedragen‟ (art. 7:611 BW). Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor (onnodige) schade 

die hij zijn werkgever berokkent. Door het opleggen van een sanctie wordt dan in ieder geval 

een deel van de schade door werknemer gedragen.  
 

http://www.inspectieszw.nl/
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Bijlage 1: Voorbeelden Tarieflijst boetenormbedragen deel 2 Arbeidsomstandighedenbesluit 

 Artikel  Lid  Beboetbare feiten  Boete 
normbedrag  

Hoofdstuk 3  Inrichting arbeidplaatsen   

 Afdeling 1  Definities en toepasselijkheid   

 3.1b   Gebruiksvoorschrift   

   Een arbeidsplaats in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van 
de Woningwet wordt slechts gebruikt indien het gebouw voldoet aan de bij of 
krachtens het Bouwbesluit 2003 gegeven voorschriften met betrekking tot de van 
toepassing zijnde gebruiksfunctie in de zin van dat besluit.  

€ 1.800  

     

 3.2   Algemene vereisten   

  1  Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten.  € 1.800  

   Ze worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en 
onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 
zoveel mogelijk is voorkomen.  

 

   Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid 
van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehouden.  

 

  2  Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van de 
werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat 
functioneren.  

€ 1.800  

  3  Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde 
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of gezondheid kunnen 
beïnvloeden, worden zo spoedig mogelijk hersteld.  

€ 1.800  

     

 3.3   Stabiliteit en stevigheid   

  1  Gebouwen en andere opstallen bestaan uit deugdelijk materiaal, zijn van een 
deugdelijke constructie en verkeren in een zodanige staat, dat er geen gevaar 
bestaat voor het geheel of gedeeltelijk instorten of omvallen.  

€ 2.700  

  2  De arbeidsplaats is zodanig ingericht, dat de daar aanwezige voorwerpen of 
stoffen geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid opleveren, door instorten, 
verschuiven, omvallen of kantelen.  

€ 2.700  

 3.6   Vluchtwegen en nooduitgangen   

  1  Doeltreffende maatregelen zijn genomen teneinde het voor werknemer mogelijk te 
maken, indien een toestand ontstaat waarin direct gevaar voor veiligheid en 
gezondheid aanwezig is, zich snel via de kortst mogelijke weg in veiligheid kan 
stellen.  

€ 2.700  

  2  Het aantal, de plaats en de afmetingen van de daartoe beschikbare vluchtwegen 
en nooduitgangen zijn afhankelijk van het gebruik, de uitrusting en de afmetingen 
van de arbeidsplaatsen alsmede van het maximum aantal werknemers en andere 
personen dat zich op deze plaatsen kan ophouden.  

€ 2.700  

     

 3.7   Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen   

  1  Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels.  € 2.700  

  2  Nooduitgangen kunnen te allen tijde worden geopend.  € 2.700  

  3  Deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van de vluchtwegen zijn op 
eenvoudige wijze van binnenuit naar buiten toe te openen.  

€ 540  

  4  Schuif- en draaideuren worden niet als nooduitgang gebruikt.  € 540  

  5  Vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht 
zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting.  

€ 540  

  6  Vluchtwegen, deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen, alsmede 
nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens 
afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. 

€ 540  
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Bijlage 2:  Art. 7:658 BW 

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of 

waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te 

onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te 

treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat 

de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 

2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer 

in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 

genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg 

is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 

3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de 

aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden 

afgeweken. 

4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een 

persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot 

en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn 

werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op 

grond van de eerste zin van dit lid. 

 

 
Bron: www.wetten.overheid.nl   

 
 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel3/geldigheidsdatum_30-04-2012
http://www.wetten.overheid.nl/

