
Schade bij werknemers
Waar eindigt de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW  

en begint de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer?

Dineke van Dal1

De werkgever is op grond van arti-
kel 7:658 BW verplicht zodanige 

maatregelen te treffen als redelijker-
wijs nodig is om te voorkomen dat 
een werknemer in de uitoefening van 
zijn werkzaamheden schade lijdt. Als 
een werknemer toch schade lijdt, is 
de werkgever daarvoor aansprakelijk, 
tenzij deze aantoont dat hij aan zijn 
zorgplicht heeft voldaan of de schade 
in belangrijke mate het gevolg is van de 
opzet of bewuste roekeloosheid van de 
werknemer. Met name voor die gevallen 
waarin de werknemer zelf het voorko-
men van schade in de hand heeft, is het 
van belang te onderzoeken hoe ver de 
zorgplicht van de werkgever reikt en 
wanneer de eigen verantwoordelijkheid 
van de werknemer in beeld komt.  

 De aansprakelijkheid van de werk-
gever betreft geen risicoaansprakelijk-
heid, maar berust op een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van 
de zorgplicht. Dit betekent dat als de 
werkgever kan aantonen dat hij aan 
zijn zorgplicht heeft voldaan, hij niet 
aansprakelijk is (ook al is de schade 
niet te wijten aan opzet of bewuste 
roekeloosheid van de werknemer). 
De omvang van de op de werkgever 
rustende zorgplicht wordt allereerst 
bepaald door de wet- en regelgeving 
op het terrein van de arbeidsomstan-
digheden. Deze zorgplicht gaat echter 
verder. Het antwoord op de vraag 
welke concrete maatregelen van een 
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werkgever kunnen worden gevergd, 
is afhankelijk van de omstandigheden 
van het geval, waaronder de aard van 
de werkzaamheden, de kans dat zich 
een ongeval zal voordoen, de ernst die 
de gevolgen van een ongeval kunnen 
hebben en de mate van de bezwaar-
lijkheid van de te nemen veiligheids-
maatregelen, zie recentelijk nog HR 5 
december 2014, JAR 2015, 14 (Pelowski/
Vernooy en BTS).
 Uit bestendige rechtspraak van de 
Hoge Raad volgt dat aan de door de 
werkgever te betrachten zorgvuldig-
heid hoge eisen worden gesteld. Daar-
bij geldt onder andere dat de werkgever 
de te nemen veiligheidsmaatregelen 
moet afstemmen op het voorzienbare 
gedrag van een werknemer. Een werk-
gever moet er zelfs rekening mee hou-
den dat werknemers weleens nalaten 
de voorzichtigheid in acht te nemen 
die ter voorkoming van ongelukken 
geraden is. Op deze onvoorzichtigheid, 
bijvoorbeeld als gevolg van routine, 
nonchalance of onoplettendheid van de 
werknemer, moet tot op zekere hoogte 
worden geanticipeerd, bijvoorbeeld 
door toezicht te houden op de daad-
werkelijke naleving van veiligheidsin-
structies. Onbegrensd is de zorgplicht 
van de werkgever echter niet. 
 HR 14 juni 2011, JAR 2011, 192 (Dom-
browski/Hulsing-Huppermans) laat 
goed zien waar de zorgplicht van de 
werkgever eindigt en de eigen ver-
antwoordelijkheid van de werknemer 
begint. Wat was hier aan de hand: 
Dombrowski zakt bij de uitvoering van 

de werkzaamheden door een dak en 
maakt een val van acht meter met ern-
stig letsel tot gevolg. Tijdens zijn val 
draagt Dombrowski geen beveiligings-
middelen zoals gordels of vallijnen. 
Het hof stelt na bewijslevering vast dat 
op het dak dakladders bevestigd waren, 
veiligheidsgordels voorhanden waren, 
de werkgever voldoende instructies 
had gegeven en de werkgever niet 
tekort was geschoten in het toezicht op 
de naleving van die instructies. Daar-
mee heeft de werkgever aangetoond 
dat hij aan zijn zorgverplichting heeft 
voldaan, aldus het hof. Van de werk-
gever kon volgens het hof niet worden 
verwacht dagelijks en voortdurend 
bij het uit te voeren werk aanwezig te 
zijn. De Hoge Raad laat dit oordeel in 
stand. In gevallen als deze is het der-
halve de eigen verantwoordelijkheid 
van de werknemer om de gegeven vei-
ligheidsinstructies daadwerkelijk toe 
te passen. Als een werknemer de door 
de werkgever redelijkerwijs te treffen 
en ook daadwerkelijk getroffen veilig-
heidsmaatregelen negeert en daardoor 
schade lijdt, kan deze schade niet op de 
werkgever worden afgewenteld. 
 Het systeem van artikel 7:658 BW 
biedt een werkgever weinig ruimte om 
ter ontkoming aan aansprakelijkheid 
te wijzen op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de werknemer. Uit het 
voorgaande blijkt echter dat, hoewel 
de zorgplicht een hoog veiligheidsni-
veau vergt, een werknemer niet geheel 
zorgeloos kan omgaan met risico’s in 
het werk.

Na het grote succes van de voorgaande 
Mr. Rally’s kon een vijfde editie niet 
uitblijven. De Mr. Rally is dé rally 

voor juristen in Nederland. Het evenement 
is gericht op zowel beginnende als ervaren 
rallyrijders en kent ook een recreatierit. De 
rally wordt gereden ten bate van Lawyers 
for Lawyers. Naast het sportieve element is 
er tijd voor onderlinge gezelligheid tijdens 
de lunch, de tea break en de borrel.

VAN ALFA TOT (OPEL) OMEGA
De rally wordt zaterdag 12 september 2015 
gereden. Bijrijders behoeven geen jurist te 
zijn en meedoen kan met elk soort en type 
auto: van Alfa tot Opel Omega, van Ferra-
ri tot Rolls Royce, ja zelfs uw donkergrijze 
Volvo C70 is welkom! Uiteraard zal in Mr. 
en op de sites Mr-online.nl en mr-rally.nl 
uitgebreid worden bericht over de rally. 
Een unieke kans om uw old- of newtimer 
en dus ook uw leasebakje eens aan uw col-
lega’s te laten zien!
Voor de rally is geen voorbereiding nodig. 
Op de rallydag ontvangen de deelnemers 
de routeboeken met alle benodigde infor-
matie. Dit jaar voert de rally vanaf Hilver-
sum over de Utrechtse Heuvelrug en de 
Gelderse Vallei naar Nunspeet. Hier vin-
den borrel, prijsuitreiking en een optio-
neel diner plaats.

De rally heeft twee klassementen: de 
Sportklasse voor de ervaren rijders en de 
Tourklasse voor minder ervaren rijders. 

INSCHRIJVING
De kosten voor deelname aan de rally voor 
een equipe van twee personen bedragen 
€ 325,- (excl. BTW) inclusief alle beschei-
den, goody bag, lunch, tea break en bor-
rel. Voor leden van de Jonge Balie is een 
beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor 
het gereduceerde inschrijfgeld van € 200.- 
per equipe. Meer informatie en inschrij-
vingen: www.mr-rally.nl.

De Mr. Rally wordt georganiseerd door Rally Events.  
Redactie en uitgever van Mr. zijn niet aansprakelijk 
voor welk voorval dan ook voortvloeiend uit inschrij-
ving en/of deelname aan de Mr. Rally. 

DOE MEE AAN DE MR. RALLY!

De Mr. Rally wordt actief ondersteund door het Comité van Aanbeve-
ling, bestaande uit: landelijk deken Walter Hendriksen, alle lokale 
dekens, de voorzitter van Stichting Jonge Balie Nederland en de voor-
zitter van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB). 
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