
WERKGEVERSAANSPRAKLIJKHEID 
ARBEIDSONGEVALLEN

Bronneberg Advocaten heet u 
welkom.

Mr. H.F.A. Bronneberg



Artikel 7:658 en 7:611 BW

• risico of schuldaansprakelijkheid?;

• de wet laat de zorgplicht voor de veiligheid en 
werkomgeving van de werknemer op de 
schouders van de werkgever rusten;

• indien de werkgever faalt in deze zorgplicht is 
hij aansprakelijk voor de schade die de 
werknemer als gevolg daarvan lijdt.



Bewijslastverdeling I

• werkgever heeft zeggenschap over de werknemer en kan 
instructies geven;

• werkgever bepaalt de inrichting van de werkplek en 
werkomstandigheden;

• als de werknemer dan schade oploopt door zijn werk dan moet de 
werkgever in beginsel betalen (ABN AMRO/Nieuwenhuys; HR 11 
maart 2005, JAR 2005/84);

• werknemer die schade heeft geleden op het werk dient volgens 
artikel 7:658 BW enkel aan te tonen dat hij zijn schade heeft 
geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden;

• wanneer de werknemer in dit bewijs is geslaagd is het aan de 
werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen.



Bewijslastverdeling II

• slaagt de werkgever daar niet in, dan is hij in 
beginsel aansprakelijk voor de schade van de 
werknemer;

• in theorie heeft de werkgever nog twee 
mogelijkheden om aansprakelijkheid te 
ontlopen.



Bewijslastverdeling III

• ten eerste kan de werkgever aan 
aansprakelijkheid ontkomen door te bewijzen dat 
het naleven van de zorgplicht het ongeval niet 
had voorkomen. De werkgever doet een beroep 
op het ontbreken van een causaal verband tussen 
de normschending en de schade;

• ten tweede kan de werkgever proberen te 
bewijzen dat de schade in belangrijke mate een 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
de werknemer.



Op de werkplek I

• uit het arrest PTT Post/Baas (HR 19 oktober 
2001, NJ 2001/663) volgt dat ook in de auto 
en zelfs op de openbare weg een zorgplicht 
kan gelden voor de werkgever;

• woon- werkverkeer kan op één lijn worden 
gesteld met vervoer dat plaatsvindt krachtens 
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en 
in het kader van de door de werkgever uit te 
voeren werkzaamheden.



Op de werkplek II

• in het arrest Vonk/Van der Hoeven (HR 12 
januari 2001, JAR 2001/24) heeft de Hoge 
Raad aangenomen dat de werkgever ook voor 
verkeersongevallen aansprakelijk kan zijn en 
dit niet op basis van 7:658 maar 7:611 BW;

• in KLM/De Kuijer (HR 18 maart 2005, JAR 
2005/100) was de KLM zelfs aansprakelijk voor 
een verkeersongeval in Afrika van een piloot 
gedurende de wachttijd tussen twee vluchten.



Opzet en bewuste roekeloosheid

• het bewust niet dragen van een veiligheidsgordel 
rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat 
de werknemer onmiddellijk voorafgaande aan het 
hem overkomen ongeval daadwerkelijk besefte 
dat hij geconfronteerd zou worden met schade 
(HR 1 februari 2008 RvdW 2008/176);

• zelfs bij alcohol- en drugsgebruik wordt niet snel 
opzet of bewuste roekeloosheid aangenomen 
(Hof Den Bosch 2 juni 2015, JAR 2015, 116.



Aansprakelijkheid staat vast en dan?

• werkgever en/of verzekeraar;

• letselschade-expert;

• voorschot op schade;

• welke schadecomponenten zijn relevant?



Omvang schadevergoeding

• verlies arbeidsvermogen;

• economische kwetsbaarheid;

• ziektekosten;

• kosten aanpassingen;

• kosten rechtsbijstand;

• reiskosten;

• smartengeld.



Bijzonderheden

• bijzondere vorm van schadeafwikkeling in 
bijzondere gevallen;

• silicose;

• asbestslachtoffer;

• coulanceregeling slachtoffers chroom 
houdende stoffen Defensie.



Silicose

• een eenmalige uitkering van ƒ 20.000,-
uitgevoerd door de Stichting Silicose Oud-
Mijnwerkers;

• geldt als compensatie voor de beroepsziekte 
in de mijnen;

• een andere regeling dan artikel 7:658 BW;

• indien sprake was van 30% silicose dan             
ƒ 20.000,-.  



Asbestslachtoffer

• Instituut Asbestslachtoffers (IAS);

• aanvraagformulier kon worden ingediend bij 
IAS;

• een medisch panel beoordeelt de zaak;

• daarna adviseert IAS om wel/geen 
tegemoetkoming toe te kennen en te betalen 
aan de SVB die dan vervolgens aan slachtoffer 
betaalt;

• bij positief advies € 19.605,- 2016.



Coulanceregeling slachtoffers chroom 
houdende stoffen Defensie I

• Ministeriële regeling van 27 februari 2015;

• RIVM doet onderzoek bij de voormalige 
POMS-sites;

• binnen twee jaar na inwerkingtreding van een 
regeling moet de aanvraag zijn ingediend;

• de twee jaar termijn wordt verlengd indien 
RIVM meer tijd nodig heeft.



Coulanceregeling slachtoffers chroom 
houdende stoffen Defensie II

• indien werknemer heeft gewerkt met chroom 
houdende stoffen in een periode van minimaal 
een jaar en lijdt onder de aandoeningen zoals is 
genoemd in de regeling dan wordt een 
tegemoetkoming betaald in vier categorieën

• categorie I: € 15.000,-;

• categorie II: € 5.000,-;

• categorie III: € 7.500,-;

• categorie IV: € 3.000,-.



Zijn er vragen?

• Namens Bronneberg Advocaten bedankt voor 
uw komst:

Mr. H.F.A. Bronneberg


