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Geeft respectvol te kennen: 

Ohr. Juan Carlos CORCINO PAULINO en APA Construction N.V. (zie uittreksel KvK), verzoekers, ten dezen 
domicilie kiezende ten kantore van de advocaat mr. Michie! Bijkerk, kantoorhoudende te Seru Grandi 
#80, Bonaire, die verklaart ten dezen voor en namens verzoekers op te treden en die voorts verklaart 
door hen gemachtigd te zijn om namens hen dit beroepschrift te ondertekenen en in te dienen: -

1. Wederpartij ten dezen is de Staat der Nederlanden, in het bijzonder de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (hierna: 'de Minister' c.q. 'verweerder' c.q. 'de Staat' c.q. 'SZW'), in 
Bonaire gevestigd ten kantore van RCN te Centrumgebied Kralendijk, Bonaire. 

2. Bij beschikking d.d. 15 febr. 2021 (hierna: de 'beschikking a quo', prod. 1), heeft verweerder 
bepaald dat het ongeval dat verzoeker Corcino op 24 nov. 2020 (om+/- 14.00 uur) tiidens het 
werk is overkomen, geen bedrijfsongeval is. Volgens SZW is hier sprake van een ziektegeval. 

Het volgende is gebeurd. 

Op 24 nov. 2020 tilde Corcino (de werknemer) een emmer met beton op en daarbij schoot er 
hevige pijn in zijn (onder)rug. Hij liet de emmer vallen. Hij werd bijna meteen naar het hospi
taal gebracht. Daar werd gezegd dat hij naar de huisdokter toe moest. De huisdokter (dr. 
Castro) heeft hem snel onderzocht. Corcino kreeg een injectie en een recept voor medicijnen. 
Hij kreeg 2 dagen a.o. van de huisdokter (aangetekend op de Witte kaart) en Corcino heeft zich 
vervolgens op 27 november 2020 bij de Controlerend Geneesheer (hierna: 'CG') gemeld. 

De tijdlijn kan in dit geval van belang zijn. Daarom even tussendoor precies. 
24 november 2020 was een dinsdag. Corcino kreeg A.O. voor 25 en 26 november 2020. Dat 
is dus woensdag en donderdag. Op 27 november 2020 (vrijdag) meldt Corcino zich bij de 
CG, die hem - zonder enig onderzoek! - meedeelt dat hij een Gele Kaart moet halen. Op 
dinsdag 1 december 2020 keert Corcino terug bij de CG met een Gele Kaart. 

Corcino had een Witte Kaart bij zich (van de werkgever gekregen, omdat het een ongeval 
betrof dat zich tijdens het werk had voorgedaan). Corcino gaf de Witte Kaart af aan de 
secretaresse van de CG. De secretaresse gaf de Witte Kaart aan de CG. Daarna kwam zij terug, 
stempelde het woord 'Afgewezen' op de Witte Kaart en gaf deze vervolgens terug aan Corcino. 
De secretaresse gaf daarbij de instructie dat Corcino een Gele Kaart moest halen. De reden zou 
zijn dat het een reeds bestaande medische aandoening zou betreffen. 

Noto bene! Op dit moment had de CG Corcino nag helemaal NIET (medisch) onderzocht! ! 
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Corcino is toen op 1 dee. 2020 teruggekeerd met een Gele Kaart. Toen pas heeft de CG Corcino 
voor het eerst medisch onderzocht. De CG gaf Corcino daarop nog meer A.0.-dagen en hij (de 
CG) knipte een stukje van de Witte Kaart af en hechtte dat aan de Gele Kaart, zie prod. 2. 

3. Op 24 november 2020 tijdens het ongeval waren er verscheidene getuigen aanwezig. 

4. Tegen de vervanging van de Witte Kaart door een Gele Kaart is door Corcino en in het 
bijzonder ook door verzoeker APA Construction N.V. (hierna: 'APA') expliciet geprotesteerd, 
zowel mondeling als schriftelijk. De reden voor de vervanging van de Witte Kaart door een Gele 
Kaart is door de CG aan APA nimmer duidelijk opgegeven, in ieder geval niet schriftelijk. De 
reactie van de CG kwam erop neer dat hij wel zou uitmaken wat voor kaart moest worden 
gebruikt, niet de werkgever. Geen rationele motivering dus, maar een 'willekeurige' waarbij 
een beroep wordt gedaan op een vermeend exclusieve bevoegdheid van de CG om vast-te __ 
mogen stellen of sprake is van een bedrijfsongeval dan wel een ziektegeval. 

Zulk een vermeend exclusieve bevoegdheid is uit de Wet Ongevallenverzekering BES (hierna: 
Wet Ov. BES) echter niet te lezen. 

Namens verzoekers hebben wij het protest van verzoekers herhaald in een e-mail d.d. 8 dee. 
2020 gericht aan SZW en de CG prod. 3. 

5. In het antwoord d.d. 16/12/21 door de CG op onze mail van 8 dee. 2020 (prod. 3) wordt we/ 
een motivering gegeven. Na herhaling van voornoemde 'willekeurige' motivering, stelt de CG 
dater voor een bedrijfsongeval een 'van buiten af komend geweld' moet zijn geweest dat 
afwijkingen aan het lichaam van de werknemer veroorzaakt. Deze afwijkingen moeten dan bij 
onderzoek geobjectiveerd worden, aid us stelt de CG. Volgens de CG was in casu geen sprake 
van 'direct op het lichaam inwerkend geweld en geen rechtstreeks aantoonbare schade'. 
Daarbij merkt hij nog op dat de klachten ook thuis zouden hebben kunnen zijn ontstaan. 
Kortheidshalve verwijzen wij naar het antwoord van de CG (prod. 4)1. Hierbij wordt opgemerkt 
dat de CG in het slot van zijn antwoord we/ expliciet opmerkt dater in dit geval qeen sprake is 
van pre-existente klachten (zie gemarkeerde gedeelte in prod. 4). 

Wij hebben op dit antwoord van de CG nog gerepliceerd (prod. 5) en de CG heeft daarna nog 
gedupliceerd (prod. 6). 

6. Voor de motivering van SZW inzake de vraag of sprake is van een bedrijfsongeval dan wel een 
ziektegeval gaan wij in eerste instantie uit van hetgeen daarover in de beschikking a quo wordt 
opgemerkt. Wij bespreken de inhoud van de beschikking a quo hierna punt voor punt. 

Vermeende bevoegdheid CG 

7. In de beschikking a quo wordt, met verwijzing naar art. 1, lid 1, sub letter (e) Wet Ov. BES, 
allereerst gesteld dat de CG degene is die bevoegd is om te oordelen of er sprake is van een 
bedrijfsongeval (of niet). Echter in dit artikelonderdeel staat helemaal niets over zulke 
bevoegdheid van de CG. Er staat slechts een definitie van wat onder de 'CG' wordt verstaan, 
t.w. de CG is de geneeskundige die als zodanig is aangesteld door de Minister. 
Meer staat er niet. Over de bevoegdheid van de CG wordt hier dus helemaal niets gezegd. 
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Met name wordt niets gezegd over de bevoegdheid van de CG om te bepalen of een bepaald 
ongeval een bedrijfsongeval is of niet. En hoe ver diens 'bevoegdheid' terzake dan zou reiken. 
De wet geeft in art. 1, lid 1 sub (f) Wet Ov. BES wel een definitie van 'ongeval', waarmee in casu 
dus 'bedrijfsongeval' wordt bedoeld. Maar ook daar staat niets over de bevoegdheid van de CG 
om te bepalen of sprake is van een bedrijfsongeval. M.a.w., het is niet de CG die bepaalt of een 
ongeval een bedrijfsongeval is, of niet. Het zijn de feiten en de wet die dat bepalen. En als over 
die vraag een verschil van mening bestaat tussen CG/SZW en de werknemer (degene die het 
ongeval overkomt), dan bepaalt het Gerecht uiteindelijk of het een bedrijfsongeval is, of niet. 

Men kan zich afvragen of het wel de moeite waard is om zoveel aandacht te besteden aan dit 
met zoveel nadruk door de CG aan zich toetrekken van deze vermeende bevoegdheid. Waarom 
niet gewoon de schouders ophalen hierover? 

Wei, wij zijn van mening dat dit zeer belangrijk is. Het betreft hier immers een fundamenteel 
werknemersrecht. Of een bepaald ongeval een bedrijfsongeval is of niet, kan zeer ver 
strekkende gevolgen hebben voor de werknemer. Niet a Ileen is de uitkering hoger dan indien 
het een ziektegeval betreft, ook de periode gedurende welke aanspraak op ongevallengeld 
bestaat is veel langer dan bij een ziektegeval. Bij een ziektegeval eindigt de aanspraak na 2 jaar; 
bij een bedrijfsongeval komt er in beginsel helemaal geen einde aan de aanspraak. D.w.z. als 
de werknemer in een later stadium geheel of gedeeltelijk blijvend arbeidsongeschikt wordt 
verklaard, dan eindigt zijn aanspraak op ongevallengeld pas aan het eind van zijn leven. 

We spreken hier dus over een zeer belangrijk onderscheid tussen ziekte en ongeval waarvan 
heel veel kan afhangen voor de werknemer. Ook voor SZW is dit onderscheid zeer belangrijk, 
omdat die uiteindelijk de rekening moet betalen. Maar niet vergeten mag worden dat het hier 
een VERZEKERING betreft. De werknemer en de werkgever betalen premie voor de aanspraak 
die ontstaat o.g.v. de wet als zich een bedrijfsongeval heeft voorgedaan. Daarom moeten 
zowel SZW als CG zich strikt onafhankefiik opstellen. Er mag niet eell'ls de schijn ontstaan dat de 
CG en/of SZW zouden trachten middels hun beslissingen de 'kosten te drukken'. 

Kortom, het is dus van cruciaal belanq voor de werknemer dat op objectieve en transparante 
wijze wordt bepaald of een bepaald ongeval al of niet een bedrijfsongeval is. De lichtvaardige 
wijze waarop deze CG hiermee omgaat (reeds stellen dat sprake is van een ziektegeval nog 
voordat hij de werknemer heeft onderzocht! !) is dan ook volstrekt niet aanvaardbaar. De CG 
moet zich laten leiden door de feiten en niet door zijn subjectieve interpretatie daarvan. 

De opstelling van de CG grenst aan crimineel. 

Van buiten komend qeweld??? SZW hanteert buitenwette/iike definitie 

8. Vervolgens wordt in de beschikking a quo gesteld dat o.g.v. de Wet Ov. BES sprake is van een 
'bedrijfsongeval' wanneer er sprake is van 'van buiten komend geweld dat afwijkingen aan het 
lichaam van de werknemer veroorzaakt'. Het is niet duidelijk waar SZW deze definitie vandaan 
haalt, maar in ieder geval niet uit de Wet Ov. BES. De wettelijke definitie van (bedrijfs)ongeval 
in art. 1, lid 1 sub (f) Wet Ov. BES luidt immers volstrekt anders, namelijk: 'een ongeval dat de 
werknemer in verband met zijn dienstbetrekking is overkomen'. 
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De definitie die SZW in de beschikking a quo hanteert, haalt hij dus kennelijk ergens anders 
vandaan dan uit de wet. Hetgeen verzoeker Corcino op 24 nov. 2020 feitelijk is overkomen 
(pijn in zijn rug als gevolg van het optillen van een te zware cementemmer tijdens het werk) is 
hem glashelder 'in verband met zijn dienstbetrekking overkomen'. Er is dus feite/iik zonder 
meer sprake van een bedriifsonqeval als bedoeld in art. 1, lid 1 sub Jetter f Wet Ov. BES. 

Maar zelfs al zou de door SZW verzonnen definitie worden aangehouden, dan n6g is sprake van 
een bedrijfsongeval. Imme rs er was in casu wel degelijk sprake van 'van buiten komend geweld 
dat afwijkingen veroorzaakt aan het liChaam van de werknemer'. lmmers het gewicht van de 
em mer was in dit geval het van buiten komend geweld dat afwijkingen aan het lichaam van 
Corcino heeft veroorzaakt, t.w. felle pijn in zijn rug. Na pijnbehandeling en rust zijn de 
afwijkingen van zijn lichaam inmiddels weer hersteld. Corcino werkt inmiddels weer normaal. 
Maar zijn redelijk vlotte herstel maakt niet dat dus geen sprake was van een 'bedrijfsongeval'. 
Wat er gebeurd is, voldoet aan de wettelijke definitie van bedrijfsongeval. Dat is wat telt. Het 
was dus een bedrijfsongeval. 

Een andere vraag is of verzoekers - gezien Corcino's herstel - nog belang hebben bij deze 
procedure? Het antwoord op die vraag is bevestigend. Wij komen daar nog op terug. 

De vierde alinea van de beschikkinq a quo is innerliik teqenstriidiq 

9. SZW zegt dat de CG heeft vastgesteld (dat was dus op 1 dee. 2020; zie sustenu 2) dater sprake 
was van 'beperkingen in de belastbaarheid van de rug'. Die beperkingen waren dus het gevolg 
van het bedrijfsongeval. Corcino heeft geklaagd over pijn en hij is ook voor die pijn behandeld. 

Vervolgens erkent SZW dater 'medische klachten' zijn opgetreden, 'die op het werk zijn 
ontstaan'. Als men dan de wettelijke definitie van 'ongeval' hiernaast legt, zou men denken dat 
dus sprake is van een bedrijfsongeval. SZW stelt dan echter vervolgens dater toch geen sprake 

' is van een bedrijfsongeval, omdat er 'geen direct op het Jichaam inwerkend geweld was' en er 
geen 'direct aantoonbare schade was'. 

Welnu, de wettelijke definitie van 'ongeval' vergt NIET dater sprake moet zijn van 'direct op 
het lichaam inwerkend geweld'. Bovendien kan voor Corcino het te grote gewicht van de 
emmer ook gezien worden als 'direct op het Jichaam inwerkend geweld'. 

Waar SZW vervolgens stelt dater geen 'direct aantoonbare schade' was, kan SZW helemaal 
niet meer worden gevolgd. lmmers in de eerste volzin van deze alinea stelt SZW zelf dat sprake 
was van een 'beperking in de belastbaarheid van de rug'. Zulke beperking is dan toch zeker 
'direct aantoonbare schade'? 

SZW is niet meer te volgen. 

Viifde alinea beschikkinq a quo; SZW stelt iets maar tegeliikertiid ook niet 

10. SZW concludeert in deze alinea, echter ten onrechte (zie hiervoor), dat dus geen sprake was 
van een bedrijfsongeval. 
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Vervolgens stelt SZW in deze alinea dat het 'feitenrelaas' zoals in onze mail van 8 dee. 2020 is 
opgetekend (zie prod. 3), volgens de CG 'in enige doch relevante mate' afwijkt van hetgeen 
client (bedoeld wordt waarschijnlijk verzoeker Corcino) bij de 'arts' heeft besproken. 

Onduidelijk is of met 'arts' wordt bedoeld de 'CG' of de huisarts? 

Tenslotte zegt SZW dat hij vanwege het beroepsgeheim daar niet verder op in kan gaan. 

Welnu, aangezien wij niet weten waar het over gaat, noch over de vraag of hetgeen verzwegen 
wordt al of niet relevant is, kunnen wij er natuurlijk ook geen commentaar op geven. Het ligt 
op de weg van SZW om in ieder geval in algemene termen aan te geven waar op wordt gedoeld 
en waarom dat relevant zou kunnen zijn. En ook in welk opzicht het beroepsgeheim hier een 
probleem vormt. Wat SZW hier dus doet is niet zinvol. 

Hier kan helemaal niemand iets mee. 

lnterim-conclusie 

11. Het ongeval dat verzoeker Corcino op 24 november 2020 tijdens het werk was overkomen is 
een bedrijfsongeval als bedoeld in art. 1, lid 1 sub letter (f) Wet Ov. BES. 

SZW heeft geen enkele aanwijzing gegeven waaruit zou kunnen blijken dat zijn/haar 
buitenwettelijke definitie van 'bedrijfsongeval' correct is en waarom de wettelijke definitie niet 
zou moeten worden opgevolgd conform de bewoordingen van de wet. 

SZW heeft ook geen jurisprudentie of rechtsliteratuur geciteerd ter ondersteuning van haar 
van de wet afwijkende stand punt. Tijdens mondelinge behandeling zullen wij jurisprudentie 
aanhalen ter ondersteuning van ons op de wet gebaseerde stand punt. 

Belong van verzoekers bii deze procedure 

12. De werkgever (verzoeker APA Construction N.V.) heeft ziekengeld ontvangen ter doorbetaling 
aan de werknemer (verzoeker Corcino). Beiden maken echter aanspraak op ongevallengeld. 
Hoewel verzoeker Corcino inmiddels weer volledig is hersteld en weer full-time in het 
arbeidsproces is ingeschakeld, hebben beide verzoekers toch nog steeds belang bij deze 
procedure. Dit omdat het ongevallengeld waar zij aanspraak op ma ken 100% van het loon van 
de werknemer bedraagt gedurende de eerste 52 weken van volledige arbeidsongeschiktheid 
(zie art. 5 lid 2 Wet Ov BES). Het ziekengeld, daarentegen, bedraagt slechts 80% van het loon 
van de werknemer (zie art. 5, lid 2 Wet Ziekteverzekering BES). 

De verschillen in hoogte tussen het ongevallengeld en het ziektegeld zijn iets genuanceerder 
dan hiervoren weergegeven, maar de essentie is dat vanwege de onjuiste inschatting door SZW 
dat in casu sprake is van een ziektegeval en geen bedrijfsongeval, zowel de werkgever als de 
werknemer minder uitkering hebben ontvangen dan waar ze recht op hebben. 

Bovendien hebben beiden recht op juiste toepassing van de wet, omdat het hier gaat om een 
sociale verzekering waarvoor beiden premies betalen. Beiden hebber er dus recht op en belang 
bij dat de wet op juiste wijze worden nageleefd. Zij hebben tevens een financieel belang hierbij 
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13. Dit verzoek hoeven wij eigenlijk niet te doen. lmmers de wet zelf schrijft in art. 23, lid 1 
WarBES dwinqend voo_r dat het Gerecht verweerder zal bevelen om ALLE stukken betrekking 
hebbend op het beroep over te leggen. Norma liter wordt dit echter niet gedaan. 

Maar in deze zaak is het van groot belang dat alle stukken we/ boven tafel komen. Onder 
andere om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag waarom verweerder de Witte Kaart heeft 
vervangen door een Gele Kaart, d.w.z. waarom een duidelijk bedrijfsongeval (Witte Kaart) is 
aangemerkt als een ziektegeval (Gele Kaart). Het is van belang dat zowel het Gerecht als 
verzoekers kennis kunnen nemen van ALLE aantekeningen die in dit geval door verweerder zijn 
opgetekend o.a. door de CG. 

Dit is van belang voor dit beroep, maar tevens in meer algemene zin. Het is ons namelijk ·
opgevallen dat dit 'wisselen van kaarten' de laatste tijd steeds vaker voorkomt. Het belang dat 
verweerder hierbij heeft is glashelder. De Wet Ov. BES kost de overheid immers veel meer dan 
de Wet Ziekteverzekering BES. Het is vreselijk om de integriteit van onze overheid op deze 
wijze in twijfel te moeten trekken en wij hopen hierover geen gelijk te krijgen. Maar het is wel 
van belang om dit aspect deugdelijk te onderzoeken. Vast moet komen te staan dat 
kostenbesparing niet de reden was voor de omwisseling van de kaarten. 

Onafhankeliikheid van CG??? 

14. Na water gebeurd is, kunnen wij niet heen om de vraag of deze CG wel onafhankelijk 
functioneert van de instantie die de middelen moet opbrengen voor de uitbetaling van de 
aanspraken van de getroffen werknemers? Wij vermoeden dat deze CG een soort zorgcontract 
heeft met SZW, waarin over de wijze van aanpak inzake bedrijfsongevallen c.q. ziektegevallen 
bepaalde afspraken zijn gemaakt. Of dat wellicht zulke afspraken zijn gei"mpliceerd. 

Op het eerste gezicht zou men denken dat zulke 'zorgcontractanten' (of soortgelijke 'zzp-ers') 
onafhankelijk opereren. Maar schijn bedriegt. lmmers, hun meestal riante inkomen hangt juist 
vollediq af van de instantie die hem/haar betaalt en die het in zijn macht heeft om zijn contract 
te verlengen, of niet. M.a.w. de zorgcontractant moet /everen. En hij weet dat ook. Anders 
wordt zijn contract niet verlengd en wordt hij vervangen door een andere zzp- er die beter 
levert. En wat geleverd moet worden weet de zzp-er doorgaans heel goed, hoewel dat wellicht 
niet expliciet in het 'zorgcontract' of de 'opdrachtovereenkomst' staat. 

En als SZW en de zzp-er elkaar over en weer dan goed begrijpen, dan kan SZW op onzichtbare 
wijze de kosten van die dure Ongevallenverzekering aanzienlijk drukken. De CG maakt Witte 
Kaarten Geel ... Het heeft er alle schijn van dat dit in casu speelt. 

Hebben wij bewijs? Nee. Maar er moet een logische verklaring zijn voor het gedrag van deze 
CG. Hij treedt niet op als iemand wiens inkomen gegarandeerd is en die niet ontslagen kan 
worden voor het uitvoeren van zijn werk cfm. geweten en zijn kunst, ook als zijn opdrachtgever 
(SZW) zou menen dat zijn beslissingen 'te duur' zijn. Hij treedt niet opals iemand die uitsluit
end op medische gronden (zonder bezoedeling van geldelijke overwegingen) zijn werk doet. 
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Wij verzoeker het Gerecht daarom om op grond van art. 23, lid 1 WarBES te bevelen dat de CG 
openheid van zaken geeft over zijn contractuele verhouding met SZW. Met toestemming van 
zowel werkgever als werknemer communiceren wij deze zaak oak aan de Vakbonden. Het zal 
het Gerecht niet ontgaan zijn, dat wij zeer recentelijk reeds een vergelijkbare zaak hebben 
ingediend. Er is oak daarom reden voor de argwaan die wij in deze zaak uitspreken, terwijl de 
CG en SZW geen goede reden hebben om terzake geen openheid van zaken te geven. Het is 
immers in ieders belang te voorkomen dat dit soort argwaan wortel kan schieten. De Wet Ov. 
BES is een volksverzekerinq en dient in alle openheid te warden uitgevoerd, zodat zowel 
werkgevers als werknemers daarin vertrouwen kunnen hebben en houden. 

Als de Wet Ov BES te duur is, moet de wet op parlementaire wijze gewijzigd warden. Maar 
pogingen tot kostenbesparing ten nadele van de verzekerden middels contractuele en dus niet
wettelijke 'shortcuts' zijn niet aanvaardbaar. 

Wij worstelen wel met-dit verzoek, omdat wij geen bewijs hebben. Maar wij zijn dit fenomeen 
oak in andere situaties reeds regelmatig tegengekomen, o.a. bij Jeugdzorg. Wij hebben daarin 
persoonlijk met een zzp-er gesproken die het pertinent NIET eens was met beslissingen van de 
directie van Jeugdzorg, maar die niet naar voren durfde te treden uit angst geen opdrachten 
meer te zullen krijgen van Jeugdzorg. Terwijl men toch zou verwachten dat zij als zzp-er 
onafhankelijk zou zijn. Dit bleek echter dus niet het geval te zijn. 

Wij hebben dit fenomeen eens zo duidelijk horen uitspreken toen de directeur van een 
overheidsstichting weigerde mee te werken om het Gerecht te informeren, omdat 'de 
subsidiegever dat niet Jeuk zou vinden'. 'Geen redelijk denkend mens zou daaraan meewerken', 
aldus voegde hij daaraan toe. Hij koos er dus voor om onrecht te laten voortbestaan uit vrees 
dat zijn organisatie geen subsidie meer zou ontvangen. 

Kortom, we zien hier dat het geld bepaalt, niet hetgeen juist en billiJk is. 

Wij vrezen dat bij SZW hetzelfde aan de gang is. Het lijdt geen twijfel dat het niet zo heel lang 
meer zal duren vooraleer wij hard bewijs hierover in handen krijgen. Hoe dit zij. voor ans zijn 
de tekenen aan de wand reeds nu helder zichtbaar. Macht het Gerecht hier overheen stappen, 
het zij zo. Maar na kennisneming van deze waarschuwing, zij ook het Gerecht alert. 

Slotconc/usie: 

15. De motivering die ten grondslag ligt aan de beschikking a quo kan de beslissing niet dragen. 
Het desbetreffende ongeval d.d. 24 november 2020 was een bedrijfsongeval en geen 
ziektegeval. De beschikking a quo moet warden vernietigd. 

WESHALVE het het Gerecht moge behagen: 

primair: 
met vernietiging van de 'beschikking a quo' dit beroep gegrond te verklaren en te bepalen dat het 
hiervoren omschreven ongeval dat verzoeker Corcino op 24 november 2020 is overkomen, moet 
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worden gekwalificeerd als een bedrijfsongeval zoals bedoeld in art. 1, lid 1 sub letter f Wet Ov. BES, en 
dat verzoeker Corcino i.v.m. dit ongeval weshalve aanspraak heeft op ongevallengeld o.g.v. art. S Wet 
Ov. BES en wel aid us dat cfm. art. SO lid 4 WarBES deze uitspraak in de plaats treedt van de 
vernietigde beschikking; 

subsidiair: 
met vernietiging van de 'beschikking a quo', dit beroep gegrond te verklaren en verweerder op te 
dragen opnieuw te beschikken binnen 14 dagen na datum van de uitspraak en wel met inachtneming 
van cfm. art. SO lid 4 WarBES in de uitspraak op te nemen aanwijzingen, ertoe strekkende dat het 
hiervoren omschreven ongeval dat verzoeker Corcino op 24 november 2020 is overkomen moet 
worden gekwalificeerd als een bedrijfsongeval en dat verzoeker i.v.m. dit ongeval weshalve aanspraak 
heeft op ongevallengeld o.g.v. art. S Wet Ov. BES, althans met inachtneming van in de uitspraak-op_te 
nemen andere aanwijzingen die het Gerecht in goede justitie juist en nodig zou moge voorkomen; 

zowel primair als subsidiair kosten rechtens. 
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Handelsregister Bonaire 
Uittreksel uit het Handelsregister 

Dossiernummer: 2655 (0) 
Datum: 6 januari 2021 Tijd: 1 :06:53 PM 

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Bonaire is ingeschreven onder 
nummer 2655: Citon Development , 

Handelsnaam 

Rechtsvorm 
Vestigingsvergunning 

Vestigingsvergunning # 

Datum Vestigingsvergunning 

Officiele benaming 

Statutaire zetel 

Datum oprichting 
Datum vestiging 

Datum ingeschreven 

Reden inschrijving 

Aantal filialen 

Boekjaar 

Adres van de zaak 
Land 

Correspondentie adres 
Bedrijfsomschrijving 

Vertegenwoordiging 

Functionaris(sen) 
1 
Status functionaris 

Functie 
Titelomschrijving 
Naam 

Geslacht 
Geboortedatum 

Geboorteland 

Nationaliteit 

Datum inschrijving 

Datum infunctietreding 

Code vert. bevoegdheid/volmacht 

Citon Development, Apa Construction 

Naamloze Vennootschap 
Ja 

6 (archief 10486/97) 

3 november 1997 

Citon Development N.V. 

Bonaire 
3 februari 1994 

3 februari 1994 
7 februari 1994 

Nieuwe lnschrijving 

0 

Het boekjaar valt gelijk met het kalenderjaar 

Bulevar Julio A. Abraham 23 A 
Caribisch Nederland 

(same as above) 

De uitoefening van het bouw- en aannemersbedrijf. 

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of 
meer directeuren. leder der directeuren is bevoegd de vennootschap 
tegenover derden te vertegenwoordigen, ook in geval van tegenstrijdig 
belang tussen een directeur en de vennootschap. 

Natuurlijk persoon 
Bestuurder 
Directeur 

Asdrubal Jose Marcano Hernandez 

Man 
8 januari 1965 

Venezuela 

Nederlandse 

19 november 1997 

19 november 1997 
Alleen bevoegd (zelfstandig) 



Alleen geldig indien door de Kamer voorzien van een stempel. 

Bonaire, 6 januari 2021 
Voor Uittreksel 



Rijksdienst Caribisch Nederland 
RCN-Unit Socia le Zaken en Werk9elegenheid 

Mr. Michie! Bijkerk 
Namens APA Construction NV 
Seru Grandi So 
Bonaire, Caribisch Nederland 

Onderwerp: Weigering ongevallengeld ingevolge de Wet ongevallenverzekering BES 

Kenmerk: ZMF974175 

Geachte Heer Bi jkerk, 

Op 08 december 2020 heeft u namens uw client, APA Construction NV, een brief 
gestuurd waarin u aangeeft dat uw client een (voor rechtsmiddelen vatbaar) besluit 
op schrift w il inzake de beslissing van de controlerend geneesheer dater geen sprake 
is van een bedrijfsongeva l in de zin van de Wet Ongevallenverzekering BES. 

Artikel ,, eerste lid, onder e Wet ongevallenverzekering BES geeft aan wat onder de 
controlerend geneesheer wordt verstaan. Controlerend geneesheer is de 
geneeskundige die als zodanig door Onze Minister is aangewezen. Hij is degene die 
bevoegd is om te oordelen of er sprake is van een bedrijfsongeval. 

Bij een bedrijfsongeval in de zin van de voornoemde wet dient er sprake te zijn van 
van buiten komend geweld dat afwijkingen aan het lichaam van de werknemer 
veroorzaakt. Deze afwijkingen moeten bij onderzoek geobjectiveerd warden. 

De controlerend geneesheer heeft vastgesteld dater sprake was van een beperking 
in de belastbaarheid van de rug. Er zijn opgetreden medische klachten, het zijn 
klachten die op het werk zijn ontstaan. Echter is er geen sprake van een ongeval, 
geen direct op het lichaam inwerkend geweld en geen rechtstreeks aantoonbare 
schade. 

De controlerend geneesheer heeft daarom vast gesteld dater in casu geen sprake is 
van een ongeval in de zin van de Wet Ongevallenverzekering BES. Daarbij merk ik op 
dat het feitenrelaas zoals dat is weergegeven in uw mai lbericht volgens de 
controlerend geneesheer in enige doch relevance mate afwijkt van hetgeen uw client 
bij de arts heeft besproken. Vanwege het beroepsgeheim kan ik daar niet nader op 
ingaan, aangezien de arts moet volstaan met deze mededeling aan mij. 

lk zie geen aanleiding om af te wijken van het oordeel van de controlerend 
geneesheer. 

ciale Zaken en Werkgelegenheid, 

mr. . orY=~ 

Hoofd RCN Unit SZW 

Rljksdienst Caribisch Nederland 
Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheld 
(SZW) 

Bonaire 
SVB·gebouw Centrumgebled z/n 
P.O. Box 357 
www.rljksdlenstcn.com 

St. Eustatlus 
Mazlnga Complex a/b Fort Oranjestraat 
www.rljksdienstcn.com 

Saba 
Matthew Levenstone Street z/n 
www.rijksdienstcn.com 

Hoofd SZW mr. E.Brakke 

Contactgegevens 
T + (599) 715 8888 Bonaire 
T + (599) 318 3370 St. Eustatlus 
T + (599) 416 3934 Saba 

E loondervinq@rljksdlenstcn.com 

Datum 

Bijlage 
1 

EB l 

P;igina 1 van 2 



BO NO TIN DERECHI Rf BA KOMPENSASHON SI: 
• e malesa ta intenshonal of ta bo mes falta, of ta konsekuensha di uso di alkohol of droga; 

bo ta kulpabel di kondukta ku ta stroba bo kuramentu; 
• bo no ta presenta pa kontrol nae momentu ku e dokter di seguro a stipula; 

bo no ta kopera nae tratamentu ku a preskribf pa bo. E indikashonnan die dokter di seguro ta 
desisivo den esaki; 

• sin permit die dokter di seguro, bo skohe pa un tratamentu diferente bf un dokter diferente 
for di loke a preskribf pa bo; 
bo bandona e isla sin permit die dokter di seguro; 

• bo tin derechi riba plaka di aksidente. 

EMBARASO 
• Ora e empleado ta na estado, eta risibf e karchi hel prome ku e bai ku ferlof di embaraso. 
• Durante die embaraso e dofio di trabou tine obligashon di sigui paga e empleado 100% die 

salario durante di 16 siman. 
Den kaso di embaraso, UnidatSZW di RCN ta paga 100% die salario die empleado durante 
di 16 siman komo kompensashon di malesa nae dono di trabou, kon tal ku e dofio di trabou 
aki ta sigui paga. 

Contact 
Wepsait: 
E-mail: 
Telefon: 
Orario di konsulta: 
Ku sita: 

www.rijksdienstcn.com 
loonderving@rijksdienstcn.com 
(+599) 715-8888 
djaluna te ku djabierne di 8 or pa , o or 
djaluna te ku djabierne di 11 :15 or pa 12 or i di 13.30 or pa 1 5 or 

0 
·- -

Rijksdienst Caribisch Nederl 
RCN-Unir Sociale Zaken en Werk.9 

KARCH I DI DOKTER PA PETISHON DI SEN DI MALESA 

NumberdiZMF: _____ _ 

PA DONO DI TRABOU VENA 
EMPLEADO , .:--;) 
Fam: 0 rzC( /JO r fl.. (.)L/ /..)O 
Nomber(nan) dilanti: ·1AN {fc__f2-Lc;t:;: 
Number di sedula: /9 f3B// 01-iO 4J: Homber o Muhe 

Fec .. h.1a 9i n~ementu (dd-11-aaaa): Number di telefon: ______ _ 

Fecha di komienso di kontrato di trabou: l/l/°ZD/6 
Durashon di kontrato di trabou: Ill-Tempu intlefinf D Tempu definf te ___ _ 

Profeshon: T!J.!MG!2JIAJ..) 
Kantidat di dia di trabou pa siman: ~ s dia D 6 dia D _ dia 

Bo empleado ta traha riba dia iregular? $l No D Sf (inkluf orario/ 'rooster' di trab, 

Kantidat di ora di trabou pa dia: 8 ~ kantidat fiho _ D kantidat variabel _ 

Den kaso di kantidat di ora variabe/, inkluf step di solaria di 13 siman prome ku e fecha di AO 

Salario bruto: ,fJ]'Pa luna /3f3G~ D Pa siman D Pa ora 

lnkluf ultimo step di salario i kontr9-to di tr~bG>u. 

Ni>mberdi kDmpania~ Lo;lz:, fou~!/'-
Adres di kompania: ... :JAAhod?td~ I 

Numberditelefon: ±C>lOSm ( N~n;/beuli 

Firma pa: "'/_/4J;J,V:C&UO , Firma: f1/..f!Ub.J;P.{!JJf/:ltlllli)jll 

Ku dunamentu die karchi aki e doi'io di trabofta deklara ku e( a yena esaki segun be 
sa ku dunamentu di informashon inkorekto bf inkompleto ta un echo kastigabel i po 
kompensashon bek. rs 



~ Fecha di Konsulta 

PA DOKTER DI KAS /SPESIALISTA VENA 

PA DOKTER DI KAS / SPESIALISTA '(ENA 

Fecha di siguiente konsulta Ora 
t:r-

Deklarashon di inkapasidat pa traha (AO) despues die prome dos dianan ta kompetensia 
di dokter di seguro. 

DESISHON DOKTER DI SEGURO 

AOentrante Fecha pa bolbe / Fecha di AG 

CI l - I '2_ -
1 
2 

f2-i 20 

Parafi 
stempel 

.... 

Komo DONO DI TRABOU bo ta yena e datonan die empleado i die kompania. Si no yen, 
kompletamente, bo no por demanda plaka di malesa. 

MALESA 
DONO Ol TRABOU 

Ora un empleado ta malu, bo ta dun' e e karchi hel kompletamente yena riba e pror 
enfermedat. 
Huntu ku e karchi hel den turkaso bomesteraiiadf e ultimoslepdi salario. Tin biah; 
mester anadf otro dokumento tarn be si ta pidi esaki riba e karchi hel. 
Den kaso di malesa, Unidat di Asuntunan Sosial i Empleo (SlW) di RCN ta paga bo E 

di malesa, kon tal ku durante e malesa bo ta sigui paga bo empleado un suma ku ta 
meQos igual nae plaka di malesa. 
Ora deklara e empleado kompletamente kapas pa traha, bo ta risibf e karchi hel orii 
dje, ku seguidamente bo ta entrega den e luna di kalender despues di resepshon na 
S'ZWdiRCN. 
Si e em pleado kuminsa traha bek prome ku e fecha ku e dokter di seguro a deklar' e 
traha, e dokter di seguro mester skibi e fecha riba kua ta kuminsa traha bek, riba e k; 

Den kaso di malesa ku ta dura hopi (un luna of mas) kada bia despues di un luna di I 
bo mester entrega un kopia die karchi hel kompletamente yena na Unidat SZW di I 
Si bo no kumpli ku bo obligashon di sigui paga e salario of si bo dun a informashon i 
ta duna bo un butatministrativo di entre USD 350 i USD 2.800. 
Por kontrola e informashon di salario ku bo ta duna serka Belastingdienst Caribisch 
Nederland. 

EMPLEADO 
Riba e prome dia ku bo no por traha pa motibu di malesa, bo ta risibf un karchi he! k 
di salario i eventualmente otro dokumento, serka bo dono di trabou. 
Kue karchi hel bo ta bai bo propio dokter di kas of e dokter di warda riba e prome di 
malesa. 
Si e dokter deklara ku bo ta inkapas di traha solamente un of dos dia, bo no tin nodi 
dokter di seguro. 
Si riba e di tres dia di malesa ainda bo no por traha, bo mester bai e dokter di seguro 
SZW di RCN. Dia liber i wikent ta konta komo dia di malesa, pero pa e dianan aki bo · 
riba kompensashon solamente si nan ta dia di trabou pa bo. 

• Por sosode ku e dokter di seguro ta deklara bo bon pa traha (AG), pero tog bo no ta: 
mes kapas pa traha. Den e kaso ei bo mester pasa atrobe serka e dokter di seguro ri 
ku a deklara bo AG. 



---
Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
$ubject: 

Geachte heer/mevrouw, 

Michie! Bijkerk < abogado.bijkerk@gmail.com > 

Tuesday, December 8, 2020 2:29 PM 
loonderving@rijksdienstcn.com 
'Eric Brakke' 

Bedrijfsongeval dhr. Juan Carlos CORCINO PAULINO 

lk schrijf namens APA Construction N.V. en dhr. Juan Carlos CORCINO PAULINO. 

Tijdens het werk op 24 november 2020 omstreeks 14.00 uur was 
dhr. Corcino aan het werk voor opgemelde werkgever. 

Corcino tilde een emmer (5 gallon) met beton op en daarbij 
schoot er hevige pijn in zijn onderrug. Hij liet de emmer vallen 
en dezelfde dag (omstreeks 14.30 uur) werd hij door de voorman 
van het bedrijf naar het hospitaal gebracht. 

Daar werd hem verteld dat hij naar de huisdokter moest gaan. 
Daar kwam hij ongeveer om 15.00 uur aan. De huisdokter heeft 
hem snel onderzocht, hij kreeg een injectie en een recept voor medicijnen. 
Hij kreeg twee dagen a.o. en op 27 november 2020 na de middag heeft hij zich gemeld 
bij de Controlerend Geneesheer. 

Hij had een witte kaart bij zich (van de werkgever gekregen; het betrof een 
bedrijfsongeval). Hij heeft de witte kaart aan de secretaresse afgegeven. 
Deze laatste gaf de kaart aan de CG, maar kwam daarmee terug, stempelde , 
de witte kaart en gaf hem terug aan Corcino en zei dat Corcino een gele kaart moest halen. 
De reden zou zijn, omdat het een reeds bestaande medische aandoening zou betreffen. 
NB. De CG heeft op dat moment Corcino niet onderzocht. Oat zou hij pas gaan doen nadat Corcino 
met een gele kaart zou zijn teruggekomen. 

Corcino is toen op 1 december 2020 teruggekeerd met een gele kaart. 
Toen heeft de CG Corcino onderzocht. Corcino heeft de CG medegedeeld dat 
zijn werkgever hem gezegd had dat dit een bedrijfsongeval was en dat Corcino dus een 
witte kaart moest krijgen, maar de CG antwoordde hem dat de werkgever dat niet 
uitmaakt, maar dat hij (de CG) dat uitmaakt. De CG gaf Corcino daarna meer a.o.-dagen. 
De CG knipte een stuk van de witte kaart af en hechtte dat aan de gele kaart. 
De huisarts (dr. Castro) had namelijk de a.o.-dagen we/ op de witte kaart aangebracht. 

Op 30 november 2020 heeft de werkgever een duidelijke e-mail hierover gestuurd 
naar hetzelfde e-mail adres dat wij nu gebruiken, omdat in een rondschrijven was 
aangegeven dat dit e-mail adres voor dit soort gevallen gebruikt moet worden. 
De werkgever heeft de CG in de e-mail verzocht de witte kaart te gebruiken omdat het een 
bedrijfsongeval 
betreft. De werkgever (directeur Asdrubal Marcano) heeft hier ook telefonisch 
met de CG over gesproken. De naam van de CG is de werkgever echter niet bekend. 
De CG had dhr. Marcano namelijk gebeld, n.a.v. de e-mail die de werkgever had gestuurd. 



e CG gaf aan tijdens het telefoongesprek dat de werkgever een gele kaart moest 
meegeven aan Corcino en dat de CG na onderzoek zou beslissen welke kaart 
gebruikt moest worden, de witte of de gele. Corcino is daarna op dezelfde dag 
van het telefoongesprek naar de CG gegaan, 
die dus besliste dat de gele kaart gebruikt moest worden. 

De ct>nclusie moet zijn dat de CG meent dat er hier sprake is van een bestaande medische 
aandoening en geen bedrijfsongeval. De realiteit is echter dat Corcino nooit eerder 
last van zijn rug heeft gehad. Noch op Bonaire, noch in het buitenland. 
Hij is wel een keer gevallen op Bonaire nadat hij duizelig was geworden. 
Hij heeft toen wel pijn in zijn rug gehad, maar niet in of nabij zijn ruggengraat, 
maar aan de zijkant van zijn rug en op een hogere plaats. Dit was na 2 of 3 dagen al weer over. 
De pijn die Corcino nu ondervond was in of nabij zijn ruggengraat in de onderrug. 
Helmaal niet in de buurt van de plek waar hij een keer op gevallen was. 

Er was in dit huidige geval ook geen enkele sprake van duizeligheid. 
Corcino probeerde de emmer op te tillen en de pijn schot in zijn ruggengraat. 

Namens zowel werkgever als werknemer wordt aangegeven dat hier sprake is 
van een bedrijfsongeval en zij beiden wensen dat dit als zodanig erkend wordt 
en ·dat alsnog een witte kaart aan dhr. Corcino wordt afgegeven. 

Gaarne bericht, waarvoor bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 
mr. M. Bijkerk 
advocaat 

Seru Grandi 80 
Bonaire CN 
00599 - 7962650 
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opgemaakt als voor bezwaar en beroep vatbare beschikking. 

Hoogachtend, 
mr. M. Bijkerk 

From: Oscar Zuiderhoek [mailto:Oscar.Zuiderhoek@rijksdienstCN.com] 
Sent: Wednesday, December 16, 2020 4:14 PM 
To: 'abogado.bijkerk@gmail.com' <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Subject: Dhr. Juan Carlos Corcino Paulino en werkgever dhr. Asdrubal Marcano 

Bonaire, 16-12-2020 

Geachte heer Bijkerk, 

G) 

• 
Met interesse nam ik kennis van uw schrijven gedateerd 8-12-2020. Allereerst mijn excuses voor het late antwoord 
hetgeen samenhangt met het feit dat ik een week afwezig was. Betreft hier een vermeend bedrijfsongeval waarover 
ik overigens ook uitgebreid heb gesproken met de werkgever van client (die ons mailde}. Dit als service richting de 
werkgever dhr. Asdrubal Marcano. Er zijn in dit telefoongesprek geen medische zaken aan de orde gekomen die de 
patient in kwestie betreffen, wel zijn, ter illustratie, voorbeeldcasus aangehaald. lk heb uitgelegd hoe in het 
algemeen beoordeeld wordt of iets als een bedrijfsongeval aangemerkt kan warden en wie beoordeelt of daar al dan 
niet sprake van is. Het viel de werkgever hierbij moeilijk om te luisteren. 

De wet ongevallen verzekering BES is een werknemersverzekering. De werknemer heeft recht op een uitkering als hij 
door een bedrijfsongeval zijn arbeid (tijdelijk} niet kan verrichten. Als ongeval wordt aangemerkt een ongeval dat de 
werknemer in verband met zijn dienstbetrekking is overkomen, het een directe relatie heeft met het werk en bij 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen ziekten en lichamelijke letsels, in betrekkelijk korte tijd ontstaan, mits 
voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het ongeval mag hem/haar niet zelf verwijtbaar zijn (denk daarbij b.v. 
aan alcoholgebruik}. 
Conform de Wet Ongevallen Verzekering BES is het aan de Controlerend Geneeskundige (CG), de geneeskundige die 
als zodanig door de minister is aangewezen, om vast te stellen of sprake is (geweest} van een bedrijfsongeval. Dit 
oordeel kan door niemand anders warden geveld. Niet door de werkgever en ook niet door de huisarts, wat deze 
laatste, op welke kaart dan ook, heeft afgetekend. Als de werknemer zich na een ongeval bij de RCN meldt wordt 
door de CG, onafhankelijk van of client een witte of gele kaart bij zich heeft, beoordeeld of al dan niet sprake is van 
een bedrijfsongeval. Soms wordt een witte kaart daarbij een gele- en soms wordt een gele kaart uiteindelijk een 
witte kaart. Bij het beoordelen of sprake is van een bedrijfsongeval dienen een aantal zaken goed onderzocht te 
warden. 
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lk wil niet zonder schriftelijke machtiging van patient ingaan op specifieke medische problematiek, kan mij slechts 
uitlaten in de zin van subjectief ervaren beperkingen. Betreft hier beperkingen qua rug belasting. Bij een ongeval 
moet er een van buitenaf komend geweld zijn dat afwijkingen aan het lichaam van de werknemer veroorzaakt. Deze 
afwijkingen moeten bij onderzoek geobjectiveerd warden. Client ontwikkelde klachten na het tillen van een zware 
em mer en daarbij schoot de pijn erin. Hiervoor kan iemand, net als bij griep of een te hoge bloeddruk een aantal 
dagen AO krijgen en dit is in het geval van patient ook gebeurd. Er zijn opgetreden medische klachten, het zijn 
klach_ten die op het werk zijn ontstaan, echter patient is geen slachtoffer van een ongeval, geen direct op het lichaam 
inwerkend geweld, geen rechtstreeks aantoonbare schade. Er is een kwetsuur opgelopen en er zijn subjectief 
ervaren beperkingen. Deze klachten kunnen bij wijze van spreken ook thuis ontstaan, al dan niet na tillen, waarbij 

I r 
dan vaak van een voorbijgaande spitaanval gesproken wordt. Of sprake was van preexistente klachten van we Ike ( \ 
aard dan ook kan meespelen maar doet in dit geval niet direct ter zake. lk hoop u wat meer inzicht te hebben · 
gegeven in mijn overwegingen en in de wetgeving in deze. 

Vriendelijke groet, Saluda kordial, Kind regards, 

Oscar Zuiderhoek 
Verzekeringsarts / Controlerend Geneesheer 

Rijksdienst Caribisch Nederland 
RCN-Unit Sociale Zaken en Werk9elegenheid 

Centrumgebied z/n I Kralendijk I Bonaire, Caribisch Nederland 

T +(599)715-8839 
F +(599)717-2894 
Oscar .Zuiderhoek@rijksdienstCN.com 
http://www.RijksdienstCN.com 

Sigui traha na futuro di Hulanda Karibense, kada persona un eksistensia humano 

' Samen verder bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland, ieder persoon een menswaardig bestaan 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. word! u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Sta at aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico·s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
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Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 

Michie! Bijkerk <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Wednesday, December 16, 2020 8:49 PM 

To: 'Oscar Zuiderhoek' 
Cc: 'Eric Brakke'; 'Asdrubal Marcano' 
Subject: RE: Dhr. Juan Carlos Corcino Paulino en werkgever dhr. Asdrubal Marcano 

Geachte heer Zuiderhoek, 

Conform de Wet Ongevallenverzekering BES is dit de definitie van een 'ongeval' 
(bedrijfsongeval dus): 

ongeva/: een ongeval dat de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking is overkomen 
(art. 1 onder letter f). 

Kunt u mij zeggen in welk artikel van deze wet staat 
dat uitsluitend de CG kan uitmaken of een ongeval 'in verband met zijn dienstverband is overkomen'? 
Het komt voor dat de omstandigheden van het geval dat uitmaken. 

Namens client blijft ons standpunt ongewijzigd. 

Als de medische problemen verdwijnen na enkele dagen, 
dan zou men zich kunnen afvragen waarom dit dan op dit moment 
belangrijk is. In de praktijk blijkt echter dat het later wel belangrijk kan worden, 
als de medische problemen voortduren of weer terugkeren na A.G. 

Oat kan van te voren niet met zekerheid worden voorzien. 
Daarom is het belangrijk dat een werknemer een bedrijfsongeval meteen doorgeeft 
en zich bij de CG meldt. Oat heeft mijn client gedaan. 
En dan is het ook belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt 
tussen een ziektegeval en een bedrijfsongeval. 

Dit ongeval is de werknemer in dit geval duidelijk 'in verband met zijn dienstverband overkomen'. 
Hij zou thuis ook een spitaanval kunnen hebben gehad, maar dat had hij niet. 
Hij was op het werk en aan het werk toen het probleem ontstond. Dit kan worden nagagaan 
door ambtenaren van SZW. Er zijn getuigen. Wij weten niet van vooraf bestaande 
medische aandoeningen. U zegt dit ook niet. 

Oat van 'ongeval' conform de Wet Ongevallenverzekering BES alleen kan worden 
gesproken ingeval van 'direct op het lichaam inwerkend geweld' is niet juist. 
Wellicht baseert u dit op definities die gebruikt worden in de private sector? 
In ieder geval heb ik dit niet terug kunnen vinden in wet noch jurisprudentie. 

De uitkering zal dan ook gebaseerd moeten zijn op grond van 
art. 5 Wet Ongevallenverzekering BES. 

Wij hopen dat u het bij nader inzien hiermee eens kunt zijn. 

Gaarne vernemen wij het definitieve standpunt van SZW 
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Michiel Bijkerk 

From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

Michiel Bijkerk <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Thursday, December 17, 2020 9:24 PM 
'Oscar Zuiderhoek' 
'Zylvia Cecilia'; 'Asdrubal Marcano'; 'Eric Brakke' 

Subject: RE: Ohr. Juan Carlos Corcino Paulino en werkgever dhr. Asdrubal Marcano 

Geachte heer Zuiderhoek, 

We verschillen van mening. 

Kan voorkomen. 

Hoogachtend, 

mr. M. Bijkerk 

From: Oscar Zuiderhoek [mailto:Oscar.Zuiderhoek@rijksdienstCN.com] 
Sent: Thursday, December 17, 2020 3:12 PM 
To: 'Michie! Bijkerk' <abogado.bijkerk@gmail.com> 
Cc: Zylvia Cecilia <Zylvia.Cecilia@rijksdienstCN.com> 
Subject: RE: Dhr. Juan Carlos Corcino Paulino en werkgever dhr. Asdrubal Marcano 

Beste heer Bijkerk, CD 
Recht op ongevallengeld komt ter sprake bij een ongeval dat werk gerelateerd is. Bij toekenning van ongevallengeld 
moet de klacht het rechtstreekse- en medisch objectiveerbare gevolg zijn van het overkomen ongeval. De 
Controlerend Geneesheer stelt medisch objectiveerbare afwijkingen vast en de daarbij behorende beperkingen. 
Ernstige afwijkingen waren niet duidelijk aanwezig en ook de gestelde diagnose is daarbij passend. De behandelende 
sector (lees: huisarts) is slechts tot pijnbestrijding overgegaan. Client doet zijn huishouden en er is geen follow up; 
niet bij de huisarts, laat staan bij een specialist. Het kunnen objectiveren is de link tuSSfin de klachten van client en 
aantoonbare afwijkingen. Er kunnen vele klachten zijn, echter de wetgever heeft de arts daarbij als tool gegeven 
het "objectiveren" . 

lk blijf dan ook bij mijn mening dat tijdelijke arbeidsongeschiktheid met een gele kaart hier op zijn plaats is. lk hoop 
dat u het hiermee bij nader inzien eens kan zijn. Zo niet dan blijft natuurlijk een bezwaarprocedure mogelijk. 
Wellicht interessant als hier jurisprudentie uit voort komt. lk zal het dossier in elk geval vast voorleggen aan onze 
juridisch medewerkster. 

Vriendelijke groet, Saluda kordial , Kind regards, 

Oscar Zuiderhoek 
Verzekeringsarts / Controlerend Geneesheer 

Rijksdienst Caribisch Nederland 
RCN-Unit Sodale Zaken en Werk9ele9enheid 

Centrumgebied z/n I Kralendijk I Bonaire, Caribisch Nederland 

T +(599)715-8839 
F +(599)717-2894 
Oscar.Zuiderhoek@rijksdienstCN.com 
http://www.RijksdienstCN.com 
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