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Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:

SOCIALE VERZEKERINGSBANK,
gevestigd te Amstelveen,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. R.A.A. Duk en mr. L.B. de Graaf,

tegen

[Verweerster],
wonende te [woonplaats],
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. S.F. Sagel.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als SVB en [verweerster].
1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende
stukken:
a. de vonnissen in de zaak 99C13457 van de kantonrechter te Amsterdam van 21 november 2000, 1
mei 2001, 15 januari 2002 en 13 augustus 2002;
b. de arresten in de zaak 106.000.948/01 rolnummer 496/03 van het gerechtshof te Amsterdam van 5
juli 2007, 21 juli 2009, 19 april 2011 en 27 december 2011.
De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof heeft SVB beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
[Verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [verweerster] mede door mr. J.T. van
der Kroon, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot:
* niet-ontvankelijkverklaring voor zover het beroep is gericht tegen 's hofs arrest van 5 juli 2007;
* vernietiging van de overige in cassatie bestreden arresten;
* verwijzing met de beklemmende suggestie om de zaak, gezien de betreurenswaardige lange duur
van de procedure tot op heden, zo spoedig mogelijk af te handelen.
De advocaten van SVB hebben bij brief van 1 maart 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan:
(i) [Verweerster] is via uitzendbureau Content in de periode van 11 juli 1994 tot 4 mei 1995 werkzaam
geweest bij SVB als dossierbeoordelaar. Van 11 juli 1994 tot 1 november 1994 bestonden haar
werkzaamheden uit het herbeoordelen van AOW-dossiers. Vanaf 1 november 1994 werkte
[verweerster] bij de sectie Remigratie van het kantoor Buitenland van SVB, waar zij
subsidieaanvragen beoordeelde.
(ii) Op 4 mei 1995 heeft [verweerster] zich ziek gemeld nadat haar huisarts een peesontsteking aan
de binnenzijde van beide ellebogen had geconstateerd. [Verweerster] heeft het werk niet meer hervat
en ontvangt sinds genoemde datum een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar een
arbeidsongeschiktheidsklasse van 80-100%.

3.2 [Verweerster] vordert in dit geding op de voet van art. 7:658 BW vergoeding van materiële en
immateriële schade, met nevenvorderingen. Zij baseert die vordering op de stelling, kort gezegd, dat
zij lijdt aan Repetitive Strain Injury (RSI) die is veroorzaakt door haar werkzaamheden bij SVB.
[Verweerster] betoogt dat haar medische problemen zijn veroorzaakt door een combinatie van de
aard van de verrichte werkzaamheden, de slechte ergonomische omstandigheden, de hoge werkdruk
en de slechte werksfeer.
De kantonrechter heeft als deskundige benoemd de neuroloog dr. J. Vos. Deze heeft te kennen
gegeven dat hij de vraag of [verweerster] aan een RSI-aandoening lijdt, niet met zekerheid kan
beantwoorden vanwege het ontbreken van objectieve afwijkingen. Voorts kwam het hem
onaannemelijk voor dat de door [verweerster] beschreven klachten door overbelasting zijn ontstaan
en kon hij zich geen mechanisme voorstellen waardoor deze klachten zijn ontstaan. In zijn eindvonnis
heeft de kantonrechter zich aangesloten bij deze bevindingen en de vordering op die grond
afgewezen.

3.3.1 Het hof heeft als deskundige benoemd de internist M.G.W. Barnas. Deze is tot de slotsom
gekomen dat de klachten van [verweerster] onder de noemer "RSI chronische fase" kunnen worden
gebracht. In het tussenarrest van 5 juli 2007 (hierna: tussenarrest 1) achtte het hof op grond van die
bevinding, alsmede op grond van eerder onderzoek van [verweerster] door andere artsen die tot
dezelfde diagnose kwamen, bewezen dat bij [verweerster] sprake is van RSI. (rov. 4.6)
Het hof heeft vervolgens onderzocht of die RSI is ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden
door [verweerster] voor SVB en, indien dat het geval is, of SVB aan haar zorgplicht jegens
[verweerster] heeft voldaan. [Verweerster] kan daarbij niet volstaan met te stellen en aannemelijk te
maken dat de RSI door de blootstelling aan de door haar omschreven arbeidsomstandigheden kan zijn

veroorzaakt, aldus het hof, omdat de bewijsregel uit het arrest van de Hoge Raad van 17 november
2000, LJN AA8369, NJ 2001/596 (Unilever/[A]), zoals deze nader is uitgewerkt in het arrest van de
Hoge Raad van 23 juni 2006, LJN AW6166, NJ 2006/354 ([B/C]), hier niet van toepassing is. Naar het
oordeel van het hof verschilt de onderhavige zaak te zeer van het in het eerstgenoemde arrest
berechte geval om daarmee op één lijn te worden gesteld. Aangezien derhalve op [verweerster] de
bewijslast rust ten aanzien van het oorzakelijk verband tussen werkzaamheden en schade, en
onvoldoende vaststond om het door haar te leveren bewijs voorshands geleverd te achten, werd zij
toegelaten tot bewijslevering. (rov. 4.7 - 4.12)

3.3.2 In zijn tussenarrest van 21 juli 2009 (hierna: tussenarrest 2) is het hof op grond van het arrest
van de Hoge Raad van 9 januari 2009, LJN BF8875, NJ 2011/252 ([D]/BAM) teruggekomen van de
hiervoor weergegeven beslissing dat geen grond bestaat voor toepassing van de bewijsregel uit de
arresten Unilever/[A] en [B/C]. Het oordeelde thans dat die regel ook in de onderhavige zaak heeft te
gelden, hetgeen meebrengt dat indien [verweerster] bewijst dat zij haar werkzaamheden heeft
moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, en
aannemelijk maakt dat zij lijdt aan gezondheidsklachten die door die omstandigheden kunnen zijn
veroorzaakt, het oorzakelijk verband tussen de arbeidsomstandigheden en de gezondheidsklachten
moet worden aangenomen indien SVB heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs
nodig zijn om te voorkomen dat [verweerster] in de uitoefening van haar werkzaamheden schade lijdt.
(rov. 2.1)
Het hof heeft vastgesteld dat [verweerster] in de periode november en december 1994 gemiddeld
bijna zes uur per dag en in de periode 1 januari 1995 tot 4 mei 1995 gemiddeld ruim vijf uur per dag,
beeldschermwerk voor SVB heeft verricht (onderbroken door een half uur middagpauze, maar niet
door koffie- en theepauzes), dat zij op een stoel zat die steeds naar beneden zakte, dat zij ver moest
reiken naar de telefoon, dat sprake was van een flinke werkdruk waarbij de nadruk werd gelegd op
het productie-element en van een als ondoorzichtig ervaren prestatiebeoordelingssysteem, en dat in
de periode november en december 1994 en een korte periode in 1995 [verweerster] door haar plaats
alleen aan een blok vooraan in de werkruimte geen privacy ervoer en zich gecontroleerd voelde.
Tegen de achtergrond van zijn eerdere vaststelling dat dit in abstracto risicofactoren voor RSI zijn,
heeft het hof nadere vragen gesteld aan de deskundige Barnas ten aanzien van de waarschijnlijkheid
dat de vastgestelde arbeidsomstandigheden als oorzaak moeten worden aangemerkt van de bij
[verweerster] vastgestelde RSI. (rov. 2.2 - 2.19)

3.3.3 De deskundige Barnas heeft geantwoord dat de vastgestelde arbeidsomstandigheden als
waarschijnlijke oorzaak kunnen worden aangemerkt voor de bij [verweerster] vastgestelde klachten.
Op de vraag van het hof om de term "waarschijnlijk" te concretiseren heeft hij geantwoord een
percentage van 75% hanteerbaar te achten. Het hof heeft in het arrest van 19 april 2011 (hierna:
tussenarrest 3) op deze grond aannemelijk geacht dat de RSI door de vastgestelde
arbeidsomstandigheden kan zijn veroorzaakt. Aangezien reeds was geoordeeld dat [verweerster]
haar werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor
de gezondheid, is daarmee naar het oordeel van het hof het oorzakelijk verband tussen de
arbeidsomstandigheden en de RSI van [verweerster] gegeven, behoudens indien SVB erin slaagt te
bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. (rov. 2.7)

3.3.4 In het eindarrest van 27 december 2011 (hierna: het eindarrest) heeft het hof geoordeeld dat
SVB in ieder geval met betrekking tot een van de omstandigheden waarvan aannemelijk is geacht dat
deze (in combinatie) de RSI bij [verweerster] kunnen hebben veroorzaakt, in strijd heeft gehandeld
met haar zorgplicht. Het betreft het in de relevante periode geldende Besluit beeldschermwerk,
waarvan art. 4 bepaalt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat het beeldschermwerk telkens na ten
hoogste twee achtereenvolgende uren wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een
rusttijd. SVB heeft geen bijzondere maatregelen getroffen om dit voorschrift in de situatie van

[verweerster] te implementeren. Evenmin is gebleken dat SVB [verweerster] op dit punt heeft
geïnstrueerd. Art. 6 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet 1994 houdt de verplichting voor de werkgever in
om de werknemer, wanneer deze voor de eerste keer werkzaamheden gaat verrichten, doeltreffend in
te lichten over de aard van zijn werkzaamheden en de daaraan verbonden gevaren, alsmede over de
maatregelen die erop zijn gericht deze gevaren te voorkomen of te beperken. Deze schending kan,
mede gelet op de flinke werkdruk met nadruk op het productie-element en (voor een deel van de tijd)
van een als zodanig ervaren gebrek aan privacy en een gevoel van gecontroleerd worden, niet van
zodanig gering belang worden geacht, dat reeds om die reden geen oorzakelijk verband tussen deze
schending en de RSI kan worden aangenomen. (rov. 2.5 - 2.9)
Met betrekking tot hetgeen SVB heeft aangevoerd omtrent proportionele aansprakelijkheid - onder
meer dat het oorzakelijk verband tussen de schade en de normschending deels ontbreekt omdat bij
[verweerster] sprake was van een medische en persoonlijke predispositie - oordeelde het hof dat dit
SVB niet kan baten. De arresten waarop SVB zich beroept betroffen situaties waarin sprake was van
meerdere mogelijke alternatieve oorzaken van de schade die deels in de risicosfeer van de
benadeelde liggen. Dat doet zich naar het oordeel van het hof hier niet voor. Een eventuele
predispositie aan de zijde van [verweerster] kan hooguit bij de schadebegroting in de
schadestaatprocedure nog een rol spelen. Het hof concludeerde dat de bestreden arresten dienen te
worden vernietigd en dat de vordering van [verweerster] alsnog wordt toegewezen. (rov. 2.9 - 2.15)

4. Beoordeling van het middel
4.1 Het middel richt geen klachten tegen het tussenarrest van 5 juli 2007 van het hof, zodat SVB in
zoverre in haar beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

4.2.1 Onderdeel 1 van het middel is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 2.1 van tussenarrest
2, waarin het op grond van het arrest [D]/BAM alsnog toepassing heeft gegeven aan de regel uit de
arresten Unilever/[A] en [B/C]. Onderdeel 1.2.1 klaagt dat het bestreden oordeel onjuist is omdat de
hiervoor genoemde regel toepassing mist, althans slechts toepassing kan vinden waar "het laatste
restje onzekerheid" moet worden weggenomen over het condicio sine qua non-verband tussen de
opgelopen schade en de werkzaamheden, welke situatie zich in dit geval niet voordoet.
Onderdeel 1.2.2 klaagt dat het oordeel van het hof om de hiervoor genoemde regel toe te passen
onbegrijpelijk dan wel onvoldoende gemotiveerd is in het licht van de door SVB aangevoerde
omstandigheden, die wijzen op onzekerheden over RSI in het algemeen en op onzekerheden over het
oorzakelijk verband tussen de RSI van [verweerster] en haar werkzaamheden bij SVB in het bijzonder.
Daartoe behoren de omstandigheden dat (i) algemeen aanvaard is dat RSI een zeer specifiek en
diffuus fenomeen is, (ii) onzekerheid bestaat over het ontstaan van RSI en over de effectiviteit van
maatregelen ter voorkoming daarvan, (iii) tot op heden ten aanzien van RSI binnen de medische
wereld geen status quo is bereikt, (iv) het advies van de Gezondheidsraad van 27 november 2000 de
vraag oproept of de stand van de wetenschap op het gebied van RSI de conclusie rechtvaardigt dat
bepaalde arbeidsomstandigheden RSI-klachten kunnen veroorzaken, (v) de op grond van
groepsonderzoek gevonden relatie tussen werkomstandigheden en klachten van het
bewegingsapparaat niet hoeft te betekenen dat er ook een oorzakelijk verband bestaat in het geval
van een individuele patiënt, (vi) de onderzoeken op grond waarvan de RSI bij [verweerster] is
geconstateerd dateren van jaren nadat zij haar werkzaamheden bij SVB had beëindigd, (vii)
goeddeels onbekend is wat zij daarna heeft gedaan, (viii) [verweerster] toen een opleiding bij de
Schrijversvakschool heeft gevolgd, (ix) atypisch is dat RSI-klachten in korte tijd ontstaan, uitermate
heftig zijn en verergeren na het staken van de arbeid, terwijl dit bij [verweerster] wel het geval is
geweest, (x) de bevindingen ten aanzien van de klachten van [verweerster] inconsistent zijn, (xi) zij
slechts zeer kort bij SVB werkzaam is geweest op de afdeling Remigratie, en (xii) [verweerster] een
operatie in de hals heeft ondergaan toen zij zeven jaar oud was wegens een te korte halsspier, dat in
de familie reumaklachten voorkomen en dat zij perfectionistisch van aard is (in de zin dat zij de neiging
heeft zichzelf zwaar te belasten).

4.2.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt het volgende vooropgesteld. Wanneer een
werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid
gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, moet het door de
werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en die schade in beginsel
worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die
redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn
werkzaamheden dergelijke schade lijdt. Voor de toepassing van deze regel is nodig dat de werknemer
niet alleen stelt en zo nodig bewijst dat hij zijn werkzaamheden heeft moeten verrichten onder
omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid, maar ook dat hij stelt en zo nodig
aannemelijk maakt dat hij lijdt aan gezondheidsklachten die daardoor kunnen zijn veroorzaakt (HR 17
november 2000, LJN AA8369, NJ 2001/596, Unilever/[A], HR 23 juni 2006, LJN AW6166, NJ 2006/354,
[B/C], en HR 9 januari 2009, LJN BF8875, NJ 2011/252, [D]/BAM).
4.2.3 De hier bedoelde regel drukt het vermoeden uit dat de gezondheidsschade van de werknemer is
veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht. Dat vermoeden
wordt gerechtvaardigd door hetgeen in het algemeen bekend is omtrent de ziekte en haar oorzaken,
alsook door de schending door de werkgever van de veiligheidsnorm die beoogt een en ander te
voorkomen. Gelet daarop is voor dat vermoeden geen plaats in het geval het verband tussen de
gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is.
4.2.4 Het hof heeft geoordeeld (zie hiervoor in 3.3.2) dat deze regel meebrengt, dat indien
[verweerster] bewijst dat zij haar werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden
die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en aannemelijk maakt dat zij lijdt aan
gezondheidsklachten die door die omstandigheden kunnen zijn veroorzaakt, het oorzakelijk verband
tussen de blootstelling en de gezondheidsklachten aangenomen moet worden indien SVB heeft
nagelaten maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat [verweerster] in
de uitoefening van haar werkzaamheden schade lijdt (rov. 2.1 van tussenarrest 2). Gelet op hetgeen
hiervoor in 4.2.2 en 4.2.3 is overwogen, getuigt dat oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting.

4.2.5 Het hof heeft geoordeeld dat de gezondheidsklachten van [verweerster] door de vastgestelde
arbeidsomstandigheden kunnen zijn veroorzaakt. Het heeft dat oordeel gebaseerd op zijn
vaststellingen omtrent de arbeidsomstandigheden van [verweerster] en de nadere bevinding van de
deskundige Barnas dat die omstandigheden als de waarschijnlijke oorzaken van de bij [verweerster]
vastgestelde klachten kunnen worden aangemerkt. Aangezien het hof reeds had geoordeeld dat
[verweerster] haar werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk
kunnen zijn voor de gezondheid, achtte het daarmee het oorzakelijk verband tussen de
arbeidsomstandigheden en de RSI van [verweerster] gegeven (rov 2.7 van tussenarrest 3).
SVB klaagt in onderdeel 1.2.2 over onbegrijpelijkheid van dit oordeel in het licht van de door haar in
hoger beroep aangevoerde omstandigheden, die alle duiden op onzekerheid met betrekking tot RSI in
het algemeen en met betrekking tot de klachten van [verweerster] in het bijzonder. Die klacht slaagt.
In het licht van de hiervoor in 4.2.2 en 4.2.3 gegeven vooropstellingen en gelet op de hiervoor in 4.2.1
aangehaalde, door SVB aangevoerde omstandigheden - die ertoe strekken te betogen dat omtrent de
aard en de oorzaken van RSI veel onduidelijkheden bestaan en dat, mede als gevolg daarvan,
onvoldoende aannemelijk is dat de arbeidsomstandigheden van [verweerster] haar RSI hebben
veroorzaakt - is het andersluidende oordeel van het hof dat de regel uit de arresten Unilever/[A] en
[B/C] van toepassing is, zonder nadere motivering niet begrijpelijk. Daaraan doet niet af dat het
oordeel van het hof steun vindt in de tweede rapportage van de deskundige Barnas. In het licht van
de onduidelijkheden omtrent de aard en oorzaken van RSI volstaat niet dat wordt aangesloten bij de
zienswijze van een deskundige op grond van de enkele verwijzing naar diens "op kennis, ervaring en
intuïtie gebaseerde schatting".

4.2.6 Gelet op hetgeen hiervoor in 4.2.5 is overwogen heeft SVB geen belang bij de onderdelen 1.1 en

1.2.1, zodat deze geen behandeling behoeven.
4.3 Onderdeel 3 faalt op de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.18 - 5.20 vermelde
gronden.

4.4.1 Onderdeel 4 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 2.5 - 2.9 van het eindarrest dat SVB
is tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens [verweerster]. Het onderdeel betoogt dat dit oordeel
onjuist is, althans onbegrijpelijk gemotiveerd, omdat het hof niet heeft vastgesteld dat [verweerster]
daadwerkelijk in de regel langer dan twee uur ononderbroken beeldschermwerk heeft verricht bij SVB
en het daarvan op grond van het gevoerde partijdebat ook niet heeft kunnen uitgaan. Uit wat het hof
wel heeft vastgesteld, blijkt niet dat [verweerster] in de regel langer dan twee uur achtereen
beeldschermwerk verrichtte. SVB heeft dat betwist en bovendien aangevoerd dat het
beeldschermwerk op natuurlijke wijze werd onderbroken door andere werkzaamheden (onderdeel
4.1). Indien het hof ervan is uitgegaan dat dit niet behoefde te worden vastgesteld indien als
vaststaand kon worden aangenomen dat SVB geen specifieke maatregelen had genomen ter naleving
van art. 4 Besluit beeldschermwerk in verbinding met art. 6 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet 1994,
berust dat op een onjuiste opvatting (onderdeel 4.2).
Onderdeel 4.3 betoogt dat het oordeel dat [verweerster] in de regel langer dan twee uur
ononderbroken beeldschermwerk verrichtte bij SVB evenmin gerechtvaardigd wordt door de
overweging dat de omstandigheid dat de arbeid van [verweerster] voor 25% bestond uit ander werk,
niet betekent dat die andere werkzaamheden zich steeds na twee uur beeldschermwerk als het ware
op natuurlijke wijze aandienden. De onderdelen 4.4 en 4.5 klagen dat het oordeel van het hof berust
op een onjuiste opvatting over art. 4 Besluit beeldschermwerk. Onderdeel 4.6 klaagt dat het hof SVB
ten onrechte of op onbegrijpelijke gronden niet heeft toegelaten tot het bewijs van haar stelling dat
een condicio sine qua non-verband tussen de schending van de zorgplicht en de RSI van
[verweerster] ontbreekt.

4.4.2 Bij de beoordeling van onderdeel 4 geldt als uitgangspunt dat de enkele omstandigheid dat SVB
in strijd met art. 4 Besluit beeldschermwerk in verbinding met art. 6 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet
1994 heeft verzuimd aan [verweerster] de instructie te geven dat zij na ten hoogste twee
achtereenvolgende uren beeldschermwerk ander werk moest gaan doen of een pauze moest nemen,
niet meebrengt dat SVB is tekortgeschoten in de naleving van de op grond van art. 7:658 lid 1 BW op
haar rustende zorgplicht jegens [verweerster]. Het antwoord op de vraag of zulks het geval is, is
mede afhankelijk van de overige omstandigheden van het geval (vgl. HR 12 september 2003, LJN
AF8254, NJ 2004/177).
4.4.3 Met betrekking tot dergelijke overige omstandigheden heeft het hof, voor zover hier van belang,
vastgesteld dat [verweerster] in november en december 1994 gemiddeld bijna zes uur per dag, en in
de periode 1 januari 1995 tot 4 mei 1995 gemiddeld ruim vijf uur per dag, beeldschermwerk verrichtte
(onderbroken door een half uur middagpauze, maar niet door koffie- of theepauzes). Voorts heeft het
hof met betrekking tot de door [verweerster] voor SVB gewerkte uren overwogen, dat het uitgaat van
de uren zoals deze door uitzendbureau Content zijn geadministreerd (een gemiddelde van (afgerond)
7,8 uur per dag in de maanden november en december 1994 en 7,1 uur per dag in 1995) en dat het
voorts ervan uitgaat dat deze opgave de daadwerkelijk gewerkte uren betreft (dus niet met inbegrip
van lunchpauzes). Ten slotte is vastgesteld dat circa 75% van de werktijd aan beeldschermwerk werd
besteed (rov. 2.6 van het eindarrest).
4.4.4 Het hof heeft geoordeeld dat - in aanmerking genomen de hiervoor in 4.4.3 weergegeven
omstandigheden - het gegeven dat SVB geen bijzondere maatregelen heeft getroffen om art. 4 Besluit
beeldschermwerk in verbinding met art. 6 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet 1994 toe te passen, als
schending van een zorgplicht jegens [verweerster] dient te worden aangemerkt. Dat oordeel getuigt
niet van een onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd. Daarbij
wordt in aanmerking genomen dat de rechtvaardiging die SVB voor haar handelwijze heeft

aangevoerd - namelijk dat de werkzaamheden van [verweerster] ook andere taken dan
beeldschermwerk omvatten, zodat haar werk voldoende mogelijkheid voor afwisseling bood - door het
hof is verworpen op de grond dat die omstandigheid nog niet meebrengt dat de andere
werkzaamheden zich steeds na twee uur beeldschermwerk als het ware op natuurlijke wijze
aandienden. Daarmee heeft het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk tot uitdrukking gebracht dat de
omstandigheid dat het takenpakket van [verweerster] ook andere werkzaamheden dan
beeldschermwerk omvatte, onvoldoende garantie bood voor de door de regelgever van art. 4 Besluit
beeldschermwerk beoogde afwisseling van werkzaamheden. De onderdelen 4.1 - 4.3 stuiten daarop
af.
4.5.1Onderdeel 5 is gericht tegen rov. 2.14 van het eindarrest, waarin het hof het (subsidiaire) beroep
van SVB op HR 31 maart 2006, LJN AU6092, NJ 2011/250 (Nefalit/[E]) heeft verworpen. Het betoogt
dat het oordeel van het hof dat een eventuele predispositie aan de zijde van [verweerster] hooguit bij
de schadebegroting een rol kan spelen, onjuist is, aangezien het gaat om de verdeling van
aansprakelijkheid (onderdeel 5.1). Voor zover het hof heeft bedoeld de vraag of sprake is van
proportionele aansprakelijkheid reeds uitputtend te behandelen, is zijn oordeel onjuist, althans
onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd (onderdeel 5.2). Het door de deskundige Barnas
genoemde percentage van 75% impliceert immers dat er een (niet zeer kleine) kans van 25% is dat
buiten de uitoefening van de werkzaamheden gelegen omstandigheden die voor rekening van
[verweerster] komen, de schade (mede) hebben veroorzaakt. Aan de stelplicht van SVB met
betrekking tot haar stelling dat de RSI (mede) kan zijn veroorzaakt door omstandigheden die in de
risicosfeer van [verweerster] liggen, heeft het hof voorts te hoge eisen gesteld, althans is zijn oordeel
in het licht van de omstandigheden van het geval onbegrijpelijk.
4.5.2 Het hof heeft geoordeeld dat SVB zich beroept op arresten waarin sprake was van meerdere
mogelijke alternatieve oorzaken van de schade die deels in de risicosfeer van de benadeelde liggen,
maar dat die situatie zich hier niet voordoet (rov. 2.14 van het eindarrest). Daarmee heeft het hof tot
uitdrukking gebracht - waarbij het kennelijk acht heeft geslagen op het rapport van Barnas en de
overige door het hof vastgestelde omstandigheden - dat de klachten van [verweerster] geheel
moeten worden toegeschreven aan de door het hof vastgestelde arbeidsomstandigheden. Dat is een
oordeel van feitelijke aard dat in cassatie slechts op begrijpelijkheid kan worden onderzocht. Kennelijk
en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de deskundige Barnas weliswaar een percentage
van 75% noemt maar daaraan geen gevolgtrekkingen heeft verbonden omtrent eventuele
alternatieve oorzaken in de risicosfeer van [verweerster], en dat hetgeen SVB daaromtrent heeft
aangevoerd onvoldoende gewicht in de schaal legt. Het hof is daarbij klaarblijkelijk ervan uitgegaan
dat het op de weg van SVB lag om, in het licht van de bevindingen van de deskundige Barnas, haar
stellingen nader te onderbouwen. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting, is niet
onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd. De klachten van onderdeel 5 stuiten daarop af.
4.6 De overige klachten van de onderdelen 1 - 5 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft,
gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.
4.7 Onderdeel 6 bevat geen zelfstandige klachten, maar bouwt voort op de klachten van eerdere
onderdelen. Voor zover zij voortbouwen op onderdeel 1.2.2, slagen zij. Voor het overige delen zij het
lot van de overige onderdelen.
5. Beslissing

De Hoge Raad:
verklaart SVB niet-ontvankelijk in haar beroep tegen het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van
5 juli 2007;
vernietigt de arresten van het gerechtshof te Amsterdam van 21 juli 2009, 19 april 2011 en 27
december 2011;

verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van SVB begroot op € 473,82 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en C.E. Drion, en in het openbaar uitgesproken door
de raadsheer M.A. Loth op 7 juni 2013.

