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Een werknemer is onderweg naar zijn werk en komt ten val omdat er gaten in het wegdek 
zitten. Hij stelt u aansprakelijk voor de schade die hij hierdoor lijdt. Kan dat?     
 
 
Zorgplicht: 
 
In de wet staat dat de werkgever een bijzondere zorgplicht heeft voor de veiligheid van zijn 
werknemers. Deze zorgplicht komt er kort gezegd op neer dat de werkgever verplicht is de 
werkplek veilig in te richten en op die manier te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. 
Als de werknemer toch schade lijdt is de werkgever aansprakelijk voor de deze schade, tenzij 
hij bewijst dat hij zijn verplichtingen is nagekomen. Heeft een werkgever alle 
veiligheidsvoorschriften gevolgd, dan is hij niet aansprakelijk voor door de werknemer 
geleden schade. 
 
 
Werkplek: 
 
Om de werkgever te kunnen aanspreken wegens schending van zijn zorgplicht geldt de eis 
dat het ongeval heeft plaatsgevonden op de werkplek. Dit roept de vraag op wat wordt 
verstaan onder ‘werkplek’. 
 Het werkplekvereiste houdt in dat het ongeval heeft plaatsgevonden binnen het 
‘werkmilieu’ oftewel op de werkplek of ‘in de uitoefening van werkzaamheden’. Deze begrippen 
worden door de rechter ruim uitgelegd, maar dit wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn 
aan wat er onder ‘werkplek’ valt en wat niet. Eind vorig jaar heeft de rechter een uitspraak 
gedaan over de vraag of woon-werkverkeer valt onder het werkplekvereiste en dus of op de 
werkgever een bijzondere zorgplicht rust.  
 Het ging in deze zaak om het volgende: een werkneemster kwam op weg naar haar 
werk ten val op een fietspad als gevolg van sneeuwval en lichte vorst. Vervolgens sprak zij 
haar werkgever aan wegens schending van zijn zorgplicht. Het mag duidelijk zijn dat het 
fietspad niet onder het begrip ‘werkplek’ valt, maar de vraag die hier rees was of het gaan 
naar het werk onder het begrip ‘in de uitoefening van werkzaamheden’ valt. De Hoge Raad 
was van mening dat dit te ver gaat. Als een werknemer een ongeval krijgt op het woon-
werktraject, dan kan de werkgever hiervoor niet worden aangesproken op grond van de 
zorgplicht die hij heeft tegenover zijn werknemers.          
 
 
Conclusie: 
 
Zorgt u voor een veilige werkplek. U kunt ook aansprakelijk zijn voor ongevallen buiten de 
werkplek als het ongeval is geschied in de uitoefening van werkzaamheden van de 
werknemer. Woon-werkverkeer valt daar niet onder.   


