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Inhoudsindicatie 
 

 
Werkgeversaansprakelijkheid voor ongeval bij in- en uitstappen van bestelwagen op vervuild 

benzinestation 
 
 

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. 
 
Link naar uitspraak: ECLI:NL:HR:2009:BF0003 
 

 
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. 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2009:BF0003
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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 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. 
 
mr. W.H. Bouman 
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