
JA 2009/94: Hoge Raad 20 februari 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BF0003) 

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongeval bij in- en uitstappen van 

bestelwagen op vervuild benzinestation (noot: mr. W.H. Bouman) 

 

Samenvatting 

Na het tanken van diesel voor zijn bestelwagen gaat chauffeur X op weg naar Frankrijk. Nog op het 

terrein van het tankstation vraagt hij zich af of hij de tankdop goed heeft teruggeplaatst. Bij het 

uitstappen om dit te controleren, glijdt hij uit op de treeplank van zijn bestelwagen en komt ten val. 

Hierbij breekt hij zijn linkerpols. Hij dagvaardt zijn werkgever (Y) tot vergoeding van de met het 

ongeval gemoeide letselschade. Het benzinestation was volgens X zó met olie en smurrie vervuild dat Y 

als werkgever aanspreekbaar was voor het als gevolg daarvan opgelopen letsel. 

De vordering strandt in alle instanties. Wat de Hoge Raad betreft op het volgens hem niet onbegrijpelijke 

oordeel van het hof dat de gestelde gevaarzetting in de vorm van vervuiling te beperkt was, mede in 

aanmerking genomen dat X als beroepschauffeur op de hoogte was van de gevaren van het knoeien van 

diesel, het van algemene bekendheid is dat er diesel wordt geknoeid op tankstations, X de situatie ter 

plaatse kende en – ten slotte – dat X niet onder een strikte opdracht stond om juist op het betreffende 

terrein te tanken, ook al had dit de voorkeur van Y. 

De conclusie van de A-G – mr. Spier – strekte tot vernietiging van de uitspraak van het hof. 

Uitspraak 

Hoge Raad 

1. Het geding in feitelijke instanties 

X heeft bij exploot van 14 november 2002 Y gedagvaard voor de rechtbank Roermond, sector kanton, 

en gevorderd, kort gezegd, te bepalen dat Y aansprakelijk is voor alle schade voortvloeiende uit het 

ongeval dat hem in de uitoefening van zijn dienstverband op of omstreeks 21 oktober 2001 is overkomen 

en te bepalen dat Y aan X dient te betalen een bedrag ter zake van materiële en immateriële 

schadevergoeding, nader op te maken bij staat. 

Y heeft de vordering bestreden. 

Na mondelinge behandeling heeft de kantonrechter bij eindvonnis van 26 augustus 2003 de vordering 

afgewezen. 

Tegen dit vonnis heeft X hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ’s-Hertogenboch. 

Bij arrest van 5 juni 2007 heeft het hof het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd. 

(...; red.) 

2. Het geding in cassatie 

(...; red.) 

https://portal.rechtsorde.nl/default.aspx?url=rn%3arots%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f03%2f02%2f02%2fJAAN%2f2009%2f05%2f1604635.xml
https://portal.rechtsorde.nl/default.aspx?url=rn%3arots%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f03%2f02%2f02%2fJAAN%2f2009%2f05%2f1604635.xml
https://portal.rechtsorde.nl/default.aspx?url=rn%3arots%5e%5efile%3a%2f%2fR%7c%2f03%2f02%2f02%2fJAAN%2f2009%2f05%2f1604635.xml


3. Beoordeling van het middel 

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. 

i. X was vanaf 1 augustus 2001 als chauffeur in dienst van Y. Hij is op 21 oktober 2001 in opdracht van 

Y met een bestelwagen goederen gaan afleveren in Valintigney (Frankrijk). 

ii. Kort na zijn vertrek ontdekte X dat de tank van de bestelwagen nog maar voor ongeveer een kwart 

was gevuld met diesel. Hij besloot te gaan tanken bij het onbemande tankstation Vollenhoven te 

Herkenbosch. 

iii. Nadat X de bestelwagen had afgetankt, heeft hij een telefoontje afgewerkt. Vervolgens is hij 

weggereden, maar omdat hij niet zeker ervan was dat hij de tankdop had teruggeplaatst, is hij na enkele 

meters weer gestopt om dit te controleren. 

iv. Toen X uit de bestelwagen wilde stappen, is hij op de treeplank uitgegleden en ten val gekomen. 

Dientengevolge heeft hij zijn linkerpols gebroken. 

v. Tot 10 juni 2002 was X volledig arbeidsongeschikt. Nadien heeft hij gedeeltelijk het werk hervat met 

enige aanpassingen van de werkomstandigheden. Hij ondervindt nog steeds beperkingen ten gevolge van 

het ongeval. 

3.2.1. X heeft gevorderd Y te veroordelen tot vergoeding van de schade die hij ten gevolge van het 

ongeval heeft geleden. Hij baseerde zijn vordering primair op art. 7:658 en subsidiair op art. 7:611 BW. 

Hij heeft aangevoerd dat hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden is uitgegleden doordat, op het 

sterk vervuilde tankstation van Vollenhoven, tijdens het tanken olie aan de zolen van zijn schoenen is 

gekleefd. Hij heeft voorts gesteld dat Y haar vrachtwagens en bestelauto’s bij voorkeur bij dit tankstation 

liet tanken, hoewel zij op de hoogte was van de vervuiling, en daartegen geen enkele maatregel heeft 

genomen. 

3.2.2. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. In hoger 

beroep heeft X aangevoerd dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat Y geen enkele invloed 

kon uitoefenen op de toestand waarin het tankstation verkeerde. Daartoe betoogde hij dat Y X opdracht 

heeft gegeven uitsluitend bij Vollenhoven te tanken, terwijl zij op de hoogte was van de gevaarlijkheid 

van deze tankplaats vanwege regelmatige forse olievervuiling, en dat zij daardoor haar zorgplicht heeft 

geschonden, nu het immers in haar macht lag om aan deze situatie een einde te maken door de opdracht 

om daar te tanken in te trekken. Ter ondersteuning van dit betoog heeft X zich beroepen op verklaringen 

van personen die als getuigen zijn gehoord in een door hem tegen Vollenhoven aangespannen procedure. 

Y heeft betwist dat er een opdracht was om te tanken bij Vollenhoven en voorts erop gewezen dat X al 

jaren in dat tankstation kwam en derhalve de situatie kende, zodat extra voorzichtigheid was geboden. 

Dienaangaande overwoog het hof: 

“4.7.5. Het hof stelt vast dat, hoewel de hiervoor genoemde getuigenverklaringen in hun strekking 

bepaald niet eenduidig genoemd kunnen worden, in ieder geval kan worden vastgesteld dat het verder 

onbemande tankstation van Vollenhoven nu bepaald niet doorlopend een toonbeeld van properheid was 

te noemen. Met name de eigen wagenparkbeheerder van Y, Van Os, spreekt over een ronduit vuil en 

onverzorgd pompstation. Zodanig vuil zelfs dat Y op enig moment heeft besloten de personenauto’s en 

de personenbussen elders te laten tanken. Alleen de vrachtwagens bleven diesel tanken vanwege het 

financieel voordeel. Hij verklaart verder dat hij ook zelf zo nu en dan plassen met olie heeft zien liggen. 

Een soortgelijke verklaring is afgelegd door een collega van X bij Y (...). Aldus is voldoende 

aannemelijk dat de chauffeurs van Y voor zover het vrachtwagens/bestelauto’s betrof in het algemeen 

zoveel mogelijk dienden te tanken bij Vollenhoven in Herkenbosch en dat Y op de hoogte was van de 

minder schone omstandigheden van dat tankstation. Daarover zijn ook regelmatig klachten geuit bij 

Vollenhoven, doch kennelijk zonder al te veel resultaat. Niettemin dient de vraag te worden gesteld en 

beantwoord of die omstandigheden, die Y kende, aanleiding hadden dienen te zijn voor Y om chauffeurs 



zoals X daar niet meer te laten tanken op straffe van het schenden van de zorgplicht als werkgever. Naar 

het oordeel van het hof is dat niet het geval. X is een ervaren beroepschauffeur, die redelijkerwijs op de 

hoogte kan zijn van de gevolgen van het knoeien met diesel bij het aftanken van vrachtauto’s. Dat er met 

enige regelmaat geknoeid wordt op tankstations is van algemene bekendheid, zodat de aanwezigheid van 

diesel op de vloer van het tankstation niet als een verrassing kan worden aangemerkt. X kende voorts de 

situatie ter plaatse en onder die omstandigheden mocht van hem de vereiste voorzichtigheid worden 

verlangd en kon het afglijden van een treeplank doordat zich een vettige substantie onder een schoenzool 

bevond veeleer verklaard worden door eigen onoplettendheid. Daaraan doet niet af dat Y de 

mogelijkheid had om door een instructie zoveel mogelijk te voorkomen dat haar chauffeurs nog op het 

betreffende tankstation brandstof zouden innemen, nu die enkele mogelijkheid om aldus enige invloed 

uit te oefenen op de omstandigheden op en rond het betreffende tankstation op zich onvoldoende is om 

aansprakelijkheid aan te nemen voor de gevolgen van de val van X. Daartoe is de gestelde gevaarzetting 

te beperkt van omvang te achten, nog daargelaten dat X indien hij de situatie op dat moment te smerig 

vond om te tanken, hij de mogelijkheid had om ook elders in de buurt brandstof te tanken. Daaraan doet 

niet af dat Y kennelijk de chauffeurs van vrachtwagens en bestelauto’s bij voorkeur bij dit tankstation 

diesel liet tanken. Van een opdracht om daar onder alle omstandigheden te tanken is niet gebleken en X 

heeft daartoe overigens ook geen bewijs aangeboden. Een schending van de zorgplicht als bedoeld in 

artikel 7:658 BW valt onder deze omstandigheden derhalve niet aan te nemen.” 

3.3. Onderdeel 1 van het middel is in de schriftelijke toelichting ingetrokken. Het behoeft derhalve geen 

behandeling. 

3.4. Onderdeel 2 keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen (onder meer) de bovenaangehaalde 

rov. 4.7.5. Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat op de voet van art. 7:658 BW op de 

werkgever ook een zorgplicht kan rusten ten opzichte van de werknemer voor zover deze in de 

uitoefening van zijn werkzaamheden op plaatsen komt die niet kunnen worden aangemerkt als 

“arbeidsplaats” in de zin van art. 1 lid 3, aanhef en onder g, Arbeidsomstandighedenwet (bijvoorbeeld 

omdat de werkgever ter plaatse geen enkele zeggenschap heeft ten aanzien van de gesteldheid, de 

inrichting, het gebruik door anderen en de veiligheid) (HR 12 december 2008, nr. C07/121, LJN 

BD3129). 

3.5. Uit het bestreden oordeel valt niet af te leiden dat het hof op dit punt van een andere rechtsopvatting 

is uitgegaan. X heeft de primaire grondslag van zijn vordering met name erop gebaseerd, samengevat 

weergegeven, dat het onbemande tankstation van Vollenhoven door gemorste diesel herhaaldelijk zo 

onverzorgd en vuil was, dat het gevaarlijk was vanwege het risico ten val te komen, zodat Y – die van 

deze omstandigheden op de hoogte was – haar werknemers niet (langer) aan dit risico mocht 

blootstellen. Het hof heeft echter dienaangaande slechts vastgesteld dat (Y wist dat) het tankstation “nu 

bepaald niet doorlopend een toonbeeld van properheid was te noemen” en dat sprake was van “minder 

schone omstandigheden”. Deze – overigens geenszins onbegrijpelijke – oordelen zijn in cassatie 

onbestreden gebleven. Het hof heeft voorts in aanmerking genomen dat 

– X een ervaren beroepschauffeur is die redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van de gevolgen van het 

knoeien met diesel bij tanken, 

– van algemene bekendheid is dat met enige regelmaat wordt geknoeid op tankstations, 

– X de situatie ter plaatse kende, 

– van een opdracht om aldaar te tanken geen sprake was, al is het wel zo dat Y haar chauffeurs bij 

voorkeur bij het tankstation van Vollenhoven liet tanken. 

Het oordeel van het hof dat Y, door onder deze omstandigheden haar chauffeurs niet te verbieden nog 

langer te tanken bij het tankstation van Vollenhoven, geen zorgplicht heeft geschonden tegenover X 

omdat de gestelde gevaarzetting daartoe te beperkt is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 

Het is evenmin onbegrijpelijk gemotiveerd. In zoverre faalt het onderdeel dus. 

https://portal.rechtsorde.nl/document.aspx?docsearch=SWS_ECLI%23ECLI%3ANL%3AHR%3A2008%3ABD3129&ref=document


3.6. De overige klachten van onderdeel 2 kunnen evenmin tot cassatie leiden; hetzelfde geldt voor 

onderdeel 3. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot 

beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 

4. Beslissing 

De Hoge Raad: 

verwerpt het beroep; 

veroordeelt X in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Y begroot 

op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,= voor salaris. 

Noot 

Iemand glijdt uit op de opstap van zijn bestelwagen, komt ten val en breekt een pols. Zijn schoenen 

waren vies en glad geworden op een tankstation, omdat de ondergrond daarvan vervuild was met vettige 

smerigheid. Men kan zich voorstellen dat de eigenaar van het vervuilde terrein hiervoor aansprakelijk is. 

Een ongeval op een commercieel geëxploiteerd terrein dat zo vies en vervuild is dat daardoor dat 

ongeval verklaard kan worden, leidt allicht tot aansprakelijkheid van de eigenaar of beheerder. Die 

aansprakelijkheid was in deze zaak echter niet in het geding. Het was er eiser om te doen dat de eigen 

werkgever voor de schade zou opkomen, hoewel het ongeval niet had plaatsgevonden op een plek waar 

die werkgever zeggenschap over had. 

Dat is een moeizaam uitgangspunt voor een procedure, ofschoon de aansprakelijkheid van de werkgever 

voor een veilige arbeidsplek zich ongetwijfeld verder uitstrekt dan de door hem zelf beheerde 

“arbeidsplaats”. In de rechtspraak zijn daar genoeg voorbeelden van (bijv. HR 19 oktober 2001, NJ 

2001/663). Wat het moeizaam maakt, is het onwaarschijnlijke verband tussen de gestelde tekortkoming 

in de vorm van gladheid van een openbaar toegankelijke plaats en wat de werkgever daartegen had 

kunnen en moeten ondernemen. 

De werknemer had betoogd dat zijn werkgever haar vracht- en bestelauto’s bij voorkeur op dit station 

liet tanken, terwijl hij, de werkgever, bekend was met de vervuiling. In hoger beroep stelde eiser het 

scherper door te betogen dat uitsluitend op het vieze station mocht worden getankt en dat de werkgever 

op de hoogte was van gevaarzetting door glibberige vervuiling. Het hof achtte bewezen dat het terrein 

“minder schoon” was en dat de werkgever dat wist, maar vond niet dat dit hem had moeten nopen zijn 

chauffeurs daar niet meer te laten tanken. Het hof vond niet bewezen dat sprake was (geweest) van een 

opdracht om onder alle omstandigheden op het vervuilde terrein te tanken. Ten nadele van eiser werd ten 

slotte overwogen dat het een feit van algemene bekendheid is dat er regelmatig op tankstations wordt 

geknoeid, dat eiser de situatie kende en dat het ongeval veeleer verklaard kon worden door eigen 

onoplettendheid. 

De Hoge Raad sloot zich hierbij aan en casseerde niet, in weerwil van de conclusie van Spier, die 

meende dat het hof niet uit de verf had laten komen waarom het – kort gezegd – de mate van 

gevaarzetting te gering achtte om daaraan een gerichte instructieverplichting van de werkgever te 

koppelen. 

Het arrest beperkt zich tot een uitleg van art. 7:658 BW. Hoewel eiser blijkens de inleiding tot het arrest 

subsidiair een beroep had gedaan op art. 7:611 BW – goed werkgeverschap, het “vangnet” naast en 

onder 7:658 BW – speelt dit in cassatie geen rol, mede omdat deze grondslag in feitelijke instanties niet 

was uitgewerkt. Dat gebrek aan uitwerking laat zich verklaren door het feit dat het ongeval zich niet 

binnen het verkeer had afgespeeld en dat gedaagde, zo te zien onweersproken, had gesteld dat aanspraak 

bestond op een collectieve ongevallenverzekering met een dekking van ƒ 100.000,=. De ook recent op 

het gebied van art. 7:611 BW gewezen arresten (bijv. HR 12 december 2008, LJN BD3129 , HR 
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19 december 2008, LJN BG7775 en HR 19 december 2008, LJN BD7480) betroffen gevallen waarin 

steeds sprake was van verkeersongevallen en de vraag of de werkgever in verband daarmee een adequate 

verzekering had afgesloten. Zo niet, zo is nu staande rechtspraak, dan is de werkgever ex art. 7:611 BW 

aansprakelijk voor wat anders voor rekening van een verzekeraar had kunnen worden gebracht. Er wordt 

wel gezegd dat de Hoge Raad een verzekeringsplicht heeft ingevoerd. Dat vind ik een niet gelukkige 

woordkeus, gegeven art. 12 Wet algemene bepalingen 1829: “Geen regter mag bij wege van algemeene 

verordening, dispositie of reglement, uitspraak doen in zaken welke aan zijne beslissing onderworpen 

zijn.” Maar dit terzijde. 

Het valt buiten het bestek van dit commentaar hier verder bij stil te staan, omdat een verkeersongeval 

noch een verzekeringsplicht onderwerp was van het hier besproken arrest. Anderzijds is van belang te 

signaleren dat de hiervoor aangehaalde arresten de reikwijdte van art. 7:611 BW hebben vergroot. 

Recent is die ontwikkeling bevestigd in HR 17 april 2009 (LJN BH1996) waarin het ging om een 

werkneemster die in het kader van een aangeklede “vrijmibo” onderuit ging bij het rollerskaten. De 

Hoge Raad achtte het aanvaardbaar aansprakelijkheid ex art. 7:611 BW aan te nemen, omdat ten aanzien 

van deze nochtans als bedrijfsmatig aan te merken activiteit “een op eisen van goed werkgeverschap 

gebaseerde zorg- en preventieplicht bestond” die de werkgever niet was nagekomen. Het 

onderscheidende van deze zaak is dat het ongeval wél op de arbeidsplaats plaatsvond, namelijk in de hal 

van het kantoor, maar een schending van 7:658 BW niet aan de orde was omdat de schade in ’s hofs 

oordeel niet in de uitoefening van de werkzaamheden was geleden. Naast werkgerelateerde 

verkeersongevallen vormen recreatieve bezigheden in bedrijfsverband een aparte categorie waar 

art. 7:611 BW het slachtoffer soelaas kan bieden. Buiten deze categorieën is er vooralsnog weinig 

mogelijk, tenzij Spier zou worden gevolgd in zijn ook bij dit arrest vurig gebrachte pleidooi voor een 

uitgebreide verzekeringsplicht. 

W.H. Bouman 

Voetnoten 

1 

Het gaat hier kennelijk om de wijze waarop de raadsman van X zijn aan de pleitnota in appèl gehechte 

en in de pleitnota geciteerde getuigenverklaring meent te moeten weergeven (sub 2). In de verklaring 

staat dat X de deur pas opende toen het telefoongesprek was beëindigd. 

2 

In de in noot 1 genoemde verklaring wordt niet gesproken van een “dikke laag”. 

3 

Hetgeen X in prima en in de mvg heeft aangevoerd, is te lezen in rov. 4.2. 

4 

Hoewel onderdeel 1 niet opkomt tegen rov. 4.5, verwijlt het wel bij de inhoud van de grieven. Het moet 

evenwel buiten beschouwing blijven nu het is ingetrokken. 

5 

Vgl. HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 663; HR 16 mei 2003, NJ 2004, 176 (al werd in de gegeven 

omstandigheden geen aansprakelijkheid aangenomen) en voor het toetsingskader HR 11 april 2008, 

RvdW 2008, 416. 

6 

HR 11 april 2008, RvdW 2008, 416 rov. 3.5. 
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7 

Vaste rechtspraak; zie o.m. HR 22 maart 1991, NJ 1991, 420. 

8 

Volledigheidshalve: art. 6:248 BW is in feitelijke aanleg wel enkele malen genoemd, maar niet uit de 

doeken wordt gedaan waarom op die grond aansprakelijkheid zou bestaan. Bovendien doet het middel 

geen beroep op de verwijzing naar deze bepaling. 

9 

Ik deel dus de mening van mr. Duk (s.t. onder 43) dat sprake is van een obiter dictum. 

10 

Volledigheidshalve: als een vordering op de voet van art. 7:611 BW moet worden beoordeeld, ligt zij 

niet voor afwijzing gereed op de enkele grond dat de bij cao overeengekomen verzekering is afgesloten: 

HR 1 februari 2008, RvdW 2008, 178. 

11 

Naar valt aan te nemen, trekt de geest zich aan zijn eigen haren op. 

12 

Zie nader mijn conclusie van 30 mei 2008 in de zaak Maatzorg/Van der Graaf, C 07/121 onder 5.5 en 

5.6. 

13 

Te beginnen bij HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 264 PAS. 

14 

HR 1 februari 2008, RvdW 2008, 176 en 178. 

15 

Dat is ook de kennelijke strekking van de tamelijk abstracte en summiere uiteenzettingen op dit punt in 

der partijen s.t. 

16 

Ook in dat opzicht zijn zijn verklaringen weinig helder en consistent hetgeen mogelijk is te wijten aan 

een wat losse formulering in de processtukken. 

17 

Zie nader C.H.W.M. Sterk, Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, blz. 51 e.v. 

18 

HR 18 maart 2005, JA 2005, 53. 

19 

Zie mijn conclusie in Maatzorg/Van der Graaf sub 7.6-7.9. 



20 

In de zaak Maatzorg/Van der Graaf; C 07/121 van 30 mei 2008. 

21 

Ik ontleen deze veronderstelling aan opmerkingen van de heer F. Warmelink (directeur van AON, een 

van de grootste verzekeringsmakelaars) in zijn inleiding én tijdens de discussie op een Elsevier-

symposium over werkgeversaansprakelijkheid gehouden op 27 mei 2008. Hij tekende daarbij overigens 

aan dat voor deze betrekkelijk bescheiden premies vereist is dat een werkgever (en bij voorkeur zo veel 

mogelijk werkgevers) een dergelijke verzekering voor (vrijwel) alle werknemers afsluiten; zulks uit een 

oogpunt van “anti-selectie”. Volledigheidshalve zij nog aangestipt dat Uw Raad, als ik het goed zie, de 

hoogte en redelijkheid van premie van minder belang acht dan de beschikbaarheid van dergelijke 

verzekeringen. Ik leid dat af uit de gekozen bewoordingen van rov. 3.4.1 van het arrest van 1 februari 

2008, RvdW 2008, 178 waarin wordt overwogen dat “in het bijzonder” betekenis toekomt aan de 

verzekeringsmogelijkheidheden en dat (ik voeg toe: slechts) “mede van belang is” of deze tegen in 

redelijkheid van de werkgever te vergen premies kan worden verkregen. 

22 

Verzekerd!, 15 mei 2008, blz. 14. 

23 

Vgl. Anne L.M. Keirse, NJB 2007, blz. 2418 e.v. 

24 

HR 1 februari 2008, RvdW 2008, 178 rov. 3.4.1. 


