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Werkgevers-aansprakelijkheid bij alledaagse
risico's
Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers werkzaamheden kunnen verrichten onder veilige
omstandigheden. Zo moet de werkomgeving veilig worden ingericht en moet de werkgever maatregelen
tre en of aanwijzingen geven om te voorkomen dat werknemers schade lijden tijdens het werk. Geldt
het tre en van maatregelen ook voor alledaagse risico's, zoals het op- en a open van een trap?
Het Hof Amsterdam heeft hier onlangs over geoordeeld. In de zaak die aan de orde was heeft een uitzendkracht letsel
opgelopen tijdens het 'sloopklaar' maken van een huis (losse planken en vloerbedekking verwijderen). Op een zeker
moment liep de uitzendkracht - met een koevoet in zijn handen - de trap af en kwam daarbij ten val. De uitzendkracht
breekt onder meer zijn pols en krijgt uitvalverschijnselen in zijn benen. Later stelt de uitzendkracht zijn werkgever en
de inlener (hierna gezamenlijk: 'werkgever') aansprakelijk voor de gevolgen het ongeval.

Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgevers hebben op grond van artikel 7:658 BW een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van hun
werknemers. Als een werknemer schade lijdt, moet de werkgever de schade van de werknemer in beginsel vergoeden.
Soms hoeft een werkgever geen schadevergoeding te betalen, namelijk als zij aantoont dat zij aan haar zorgplicht heeft
voldaan of wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.
De zorgplicht omvat meerdere aspecten, zoals het geven van aanwijzingen om schade te voorkomen en het tre en van
veiligheidsmaatregelen. Ook moet de werkgever in gedachten houden dat werknemers wel eens onvoorzichtig kunnen
zijn. Het hangt af van de situatie welke maatregelen precies nodig zijn. Het hof stelt dat een werkgever voor alledaagse
risico's - in beginsel - geen veiligheidsmaatregelen hoeft te tre en.

Wie moet bewijs aandragen?
Ten aanzien van het bewijs heeft de wetgever werknemers een handje willen helpen. Als namelijk vaststaat dat schade
is geleden tijdens het werk, hoeft de werknemer niet aan te tonen dat de werkgever niet heeft voldaan aan haar
zorgplicht, maar moet juist de werkgever aantonen dat zij wel heeft voldaan aan zijn zorgplicht.
In de onderhavige kwestie heeft de werkgever gesteld en bewezen dat zij in algemene zin maatregelen heeft getro en
om het gevaar van vallen en struikelen op de werkvloer tegen te gaan. Zo beschikt de werkgever over
kwaliteitscerti caten en heeft de uitzendkracht onder meer een cursus gevolgd, een werkinstructie ontvangen en was
hij voorzien van en helm en veiligheidsschoenen. Naar het oordeel van het hof heeft de werkgever aan haar zorgplicht
heeft voldaan.
Er zijn geregeld (uiteenlopende) situaties waarin werkgevers niet aan hun zorgplicht hebben voldaan. Dit was aan de
orde bij een werknemer met rugklachten door het tillen van een te zware oven, de val van een stukadoor doordat de
grond lager was dan de deur en een werknemer die was uitgegleden over een plas water.
In die situaties was ook geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer. De zorg voor
veilige omstandigheden op de werkplek is in ieder geval altijd maatwerk.

Voldaan aan zorgplicht
Ten aanzien van alledaagse activiteiten en daaruit voortvloeiende alledaagse risico's oordeelt het hof dat in beginsel
geen nadere maatregelen of voorzieningen zijn vereist. Het gebruikmaken van een gewone vaste trap in een woning
valt hier ook onder. Het vervoeren van objecten - de koevoet in dit geval - over de trap maakt dit niet anders: een trap
is daarvoor immers bestemd en daarop ingericht. Dat de woning moest worden gesloopt maakt ook geen verschil,
want de trap was nog in goede staat.
Het hof oordeelt dat de werkgever in dit geval geen andere of meer veiligheidsmaatregelen had hoeven tre en. De
werkgever heeft voldaan aan haar zorgplicht en hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de uitzendkracht.
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Scholingsplicht anno 2022: wie betaalt de rekening?
Vanaf 1 augustus verandert de scholingsplicht. De wijziging komt er
samengevat op neer dat werkgevers zich straks meer moeten inspannen voor
de scholing van werknemers.... 
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Hof vindt partnerschap Deloitte geen
arbeidsovereenkomst
De arbeidsverhouding tussen een equity partner en Deloitte is geen
arbeidsovereenkomst. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den
Haag. 
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SER: Werknemers krijgen meer zeggenschap over
thuiswerken
Werknemers krijgen meer zeggenschap over waar ze hun werkzaamheden
uitvoeren. Daarover moeten ze in overleg met hun werkgever, staat in een
advies van de Sociaal-Economische... 
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Onderzoek: vrouwenrechten nog steeds onderbelicht
bij banken
De meeste Nederlandse banken hebben nog altijd te weinig aandacht voor
vrouwenrechten en ongelijkheid. Die ongelijkheid uit zich met name in de
salarissen van vrouwen,... 
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Minder arbeidsconflicten door tekort aan personeel
Door het grote tekort aan personeel is het aantal arbeidscon icten afgenomen
met bijna twintig procent. Werkgevers is er alles aan gelegen om
medewerkers te behouden. 

