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Letselschade door het beroep, in de vorm van een beroepsziekte of arbeidsongeval is een veel voorkomend
fenomeen. Nederland kent jaarlijks naar schatting 280.000 bedrijfsongevallen met letsel. 22.000 Werknemers
houden daaraan blijvende gezondheidsschade over.Het aantal geregistreerde beroepsziekten bedraagt jaarlijks
5.500 tot 6.000. Andere Europese landen kennen soortgelijke problemen. Daarom heeft de Europese
Commissie (EC) een communautaire strategie ontwikkeld die ertoe moet leiden dat in 2012 het aantal
arbeidsongevallen en beroepsziekten met 25% is verminderd. De strategie is gebaseerd op drie pijlers: een
verbeterde toepassing van de EG richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid, invoeren van
gezondheidsmonitoring en extra aandacht voor reïntegratie. Opvallend is dat de EC geen verbinding legt tussen
preventie en compensatie van beroepsrisico’s. Immers elke lidstaat kent een of meerdere vormen van
werknemerscompensatie, compensatie van financiële schade door een arbeidsongeval of beroepsziekte. De
hoofdvormen zijn: sociale en private verzekeringen, publieke fondsen en de civielrechtelijke aansprakelijkheid.
In dit rechtssociologische onderzoek wordt empirisch onderzocht of en in welke mate compensatie van
letselschade door beroep een rol speelt in de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Compensatie en preventie. De rechtseconomie is tot nu toe de enige wetenschapsrichting waarbinnen
systematisch onderzoek plaatsvindt naar de wijze waarop compensatie van letsel in relatie kan worden
gebracht met preventie. Aan compensatie van letselschade op basis van het aansprakelijkheidsrecht wordt een
grote preventieve potentie toegedicht, met name vanwege het centrale uitgangspunt van het
aansprakelijkheidsrecht van ‘de vervuiler betaalt’. Op basis hiervan concluderen sommige wetenschappers dat
het private aansprakelijkheidsrecht de taak van het publieke arbeidsomstandighedenrecht zou kunnen
overnemen. Andere auteurs betwisten deze dominantie van het aansprakelijkheidsrecht en beschouwen beide
vormen als complementair. Willen publieke en private verzekeringen tegen letselschade door arbeidsongeval
of beroepsziekte dezelfde preventieve werking hebben als het aansprakelijkheidsrecht, dan zullen ze volgens
rechtseconomen aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Ingrepen in de polisvoorwaarden ,
beperking van de verzekeringsdekking en de introductie van financiële prikkels voor werkgever én werknemer
worden als de belangrijkste voorwaarden aangemerkt.
De rechtseconomische benadering kent een aantal beperkingen. De hoofdstroom binnen de rechtseconomie is
gebaseerd op de theorie van de rationele keuze, die er van uitgaat dat actoren de hun ter beschikking staande
middelen aanwenden om hun doelen zo goed mogelijk te bereiken. Zeker bij het vraagstuk van compensatie
van letselschade is het maar de vraag of betrokkenen in staat zijn rationeel te handelen. Daarnaast abstraheert
de rechtseconomie van factoren als de structuur en cultuur van arbeidsorganisaties,waarbinnen preventie
vorm moet krijgen, en het effect van de interactie en communicatie tussen de verschillende actoren. Met
andere woorden de rationele keuzetheorie reduceert het menselijk handelen te zeer tot een utiliteitsfunctie,
een kosten/batenafweging en houdt onvoldoende rekening met het feit dat gedrag is ingebed in een sociale,
culturele en politieke context. Tot slot blijkt ook de empirische basis van de rechtseconomie matig , getuige het
beperkt aantal onderzoeken naar de werking van verschillende vormen van werknemerscompensatie in de
praktijk.
Rechtssociologisch onderzoek. Empirisch rechtssociologisch onderzoek kan voorzien in de leemte die de
rechtseconomie achterlaat. Het promotieonderzoek staat in die onderzoekstraditie, door de effecten van
verschillende compensatievormen in de werkelijkheid te bestuderen. Vier verschillende compensatievormen
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worden met elkaar vergeleken. Deze vier vormen staan model voor de variëteit aan compensatievormen in
Europa. Het gaat om twee vormen van compensatie in Nederland: compensatie via het aansprakelijkheidsrecht
en via de collectieve ongevallenverzekering op basis van de cao. Deze twee vormen worden vergeleken met de
twee vormen van werknemerscompensatie in België: de wettelijk verplichte en privaat uitgevoerde
arbeidsongevallenverzekering en de wettelijk verplichte en publiek uitgevoerde compensatie van letselschade
door beroepsziekten via het Fonds voor Beroepsziekten.
Als centrale onderzoeksvraag is geformuleerd: Welke invloed hebben de verschillende vormen van
werknemerscompensatie op de preventie in de arbeidsorganisatie? Twee deelvragen zijn in dat verband
relevant: is er sprake van een verschillende invloed van de vier vormen van compensatie, en welke factoren
hebben een positieve dan wel negatieve invloed op de aanwezigheid of afwezigheid van preventie?
De onderzoeksaanpak bestaat uit een inventarisatie van de omvang en de aard van de
werknemerscompensatie, vragenlijstonderzoek en case studies. Het eerste gedeelte heeft ten doel de
systematiek (juridisch, financieel, wijze van claimbeoordeling, betrokken actoren, ingebouwde
preventiemechanismen) van elk van de vier compensatievormen in kaart te brengen. Dit gebeurt via juridisch
vergelijkend onderzoek, dossieranalyse, en gesprekken met sleutelfiguren. Daarnaast wordt geïnventariseerd in
welke mate gebruik wordt gemaakt van de vier vormen van werknemerscompensatie. Het vragenlijstonderzoek
naar de preventieve werking van de twee vormen van compensatie van arbeidsongevallen vindt plaats onder
600 werknemers en werkgevers in de Belgische en Nederlandse bouwnijverheid. Daarnaast vindt
vragenlijstonderzoek plaats bij 450 werknemers die lijden aan de beroepsziekten OPS en RSI. In het
vragenlijstonderzoek wordt nagegaan welke maatregelen zijn getroffen na het arbeidsongeval of de
beroepsziekte door de twee actoren die het meeste invloed hebben op de arbeidsomstandigheden in het
bedrijf, de betrokken werknemer en zijn werkgever. Ook biedt het vragenlijstonderzoek inzicht in de ernst van
het letsel en de kosten van dat letsel voor werknemer en werkgever. Op die manier kan mogelijk duidelijkheid
worden verkregen over het eventuele verband tussen maatregelen na het ongeval of de beroepsziekte, de aard
en ernst van het letsel en de daarmee gepaard gaande kosten. Via casestudieonderzoek in tien
arbeidsorganisatie in Nederland en België kan een kwalitatief gevarieerder beeld worden verkregen van het
totaal van factoren dat van invloed is: naast de al eerder genoemde factoren zijn dat de structuur en cultuur
van de arbeidsorganisatie, de context waarbinnen de betrokken actoren (niet alleen werkgever en werknemer
maar ook lager kader, HRM professionals, arbodeskundigen, vertegenwoordigend overleg, vakorganisatie) met
elkaar communiceren, de mate van empowerment van de betrokken werknemer, en de mate van invloed van
de sociale zekerheidswetgeving en de arbeidsomstandighedenwetgeving. Het spreekt voor zich dat een
dergelijk beperkt casestudieonderzoek vooral exploratief van aard is. Verwacht wordt dat de drie vormen van
onderzoek tezamen niet alleen meer helderheid geven over het werkelijke verband tussen compensatie en
preventie. De uitkomsten van het onderzoek ook kunnen worden aangewend om de heersende
rechtseconomische opvattingen aan te vullen, te nuanceren of te verwerpen.
Het onderzoeksproject wordt in 2010 afgesloten en moet aanbevelingen opleveren aan werkgevers,
werknemers, verzekeraars, professionals en de overheid om de preventie en compensatie van beroepsziekten
en beroepsongevallen te verbeteren.
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