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Essentie

Arbeidszaak. Aansprakelijkheid werkgever voor ongevallen in privé-situatie; eisen goed werkgeverschap.
De vraag of de werkgever aansprakelijk is voor ongevallen die de werknemer, ofschoon samenhangend met zijn
werkzaamheden, in zijn privé-situatie zijn overkomen, wordt niet beheerst door de bijzondere regeling van art. 7A:1638x
(oud) BW doch moet telkens worden beantwoord naar de omstandigheden van het gegeven geval aan de hand van wat
voor dat geval de eis zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt. Voor een bevestigende beantwoording van deze
vraag is slechts plaats onder bijzondere omstandigheden.

Samenvatting

Een reclasseringsambtenaar wordt 's avonds bij hem thuis door een reclasseringscliënt ongeveer veertig keer met een
ijzeren hamer op het hoofd geslagen. Hij is uiteindelijk arbeidsongeschikt geworden. In het onderhavige geding vordert hij
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op grond van art. 7A:1638x (oud) BW vergoeding van vermogensschade en van immateriële schade van de Stichting waar
hij destijds werkzaam was. Hij legt daaraan ten grondslag dat de Stichting niet de redelijkerwijs te vergen maatregelen heeft
getroffen om de medewerkers, ook in hun privé-leven, te beschermen.
Naar de tekst van art. 7A:1638x eerste lid, gaat het om een zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de
werkomgeving en de gebruikte werktuigen. Ook al dienen dit vereiste en het vereiste dat de schade de werknemer in de
uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen, ruim te worden uitgelegd, er bestaat geen goede grond deze, ook in het
huidige art. 7:658 vervatte vereisten, geheel ter zijde te stellen en de werkgever ook aansprakelijk te achten voor ongevallen
die de werknemer in zijn privé-situatie zijn overkomen. De in art. 7A:1638x neergelegde verplichting van de werkgever de
werkzaamheden zodanig te organiseren dat de werknemer is beschermd tegen aan zijn arbeid verbonden veiligheidsrisico's
vloeit niet slechts voort uit de sociaal-economische positie van de werkgever ten opzichte van zijn werknemer, maar houdt
ook nauw verband met zijn zeggenschap over de werkplek en zijn bevoegdheid zijn werknemer aanwijzingen te geven ter
zake van de (wijze van) uitoefening van diens werkzaamheden. In de regel ontbreken deze zeggenschap en bevoegdheid
als het gaat om de privé-situatie van de werknemer. Dit brengt mee dat de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor
ongevallen die de werknemer, ofschoon samenhangend met zijn werkzaamheden, in zijn privé-situatie zijn overkomen, niet
wordt beheerst door de bijzondere regeling van art. 7A:1638x, maar telkens naar de omstandigheden van het gegeven
geval moet worden beantwoord aan de hand van wat voor dat geval de eis zich als een goed werkgever te gedragen
meebrengt. Daarbij verdient opmerking dat voor een bevestigende beantwoording van deze vraag slechts plaats is onder
bijzondere omstandigheden, waarbij voor gevallen als de onderhavige kan worden gedacht aan een, ook aan de werkgever
bekend, specifiek en ernstig gevaar.
De Hoge Raad doet de zaak zelf af. [1]

Partij(en)

Stichting Reclassering Nederland, te H., eiseres tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, adv. mr. R.S. Meijer,
tegen
S., te E., verweerder in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiser, adv.: voorheen mr. J.M. Barendrecht, thans mr. J.C. van
Oven.

Voorgaande uitspraak

Kantonrechter:

2. De vaststaande feiten

Eiser was 1 januari 1974 tot 1 september 1993 in dienst van de rechtsvoorganger van gedaagde, aanvankelijk als
maatschappelijk werker en sinds 1985 als sociaal-psychiatrisch werker. Op vrijdag 14 december 1990 is te circa 23.00 uur
op eiser bij hem thuis een aanslag gepleegd. Daarbij is eiser ongeveer 40 keer met een ijzeren hamer op het hoofd
geslagen. De aanslag heeft plaatsgevonden in de deuropening. In verband met de daarbij opgelopen verwondingen is eiser
tot 24 december 1990 opgenomen geweest in het ziekenhuis. Door de dader is vervolgens een aanklacht wegens ontucht
tegen de eiser ingediend. Naar aanleiding daarvan is eiser strafrechtelijk vervolgd en tenslotte door de
Arrondissementsrechtbank te H. vrijgesproken. Op 18 februari 1991 is eiser aangehouden op verdenking van handelen in
strijd met artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht. Terzake is hij — middels de uitspraak van het Gerechtshof te H. —
veroordeeld. Het betrof hier het plegen van ontucht met een reclasserings-cliënt. Een en ander is in de pers breed
uitgemeten. Op 20 december 1991 is eiser per 6 januari 1992 arbeidsgeschikt verklaard. Per 1 maart 1992 is hij te werk
gesteld in de half-open gevangenis Maashegge te Stevensweert in de functie van penitentiair-reclasseringsmedewerker. Na
ongeveer 3 maanden is eiser arbeidsongeschikt geworden. Per 1 september 1993 is aan hem een invaliditeitspensioen
toegekend naar een arbeidsongeschiktpercentage van 80 - 100%. Gedaagde verstrekt uit eigen middelen een maandelijkse
aanvulling van 18%, waarmee een bedrag is gemoeid van meer dan ƒ 150 000.
(…)

4. De beoordeling

Ingevolge artikel 7A:1638x van het Burgerlijk Wetboek is een werkgever (ondermeer) verplicht omtrent het verrichten van de
arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeider tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en
goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Voorts vermeldt
dit artikel dat, bij niet nakoming van die verplichtingen, de werkgever gehouden is tot vergoeding van de schade aan de
werknemer dientengevolge in de uitoefening van zijn dienstbetrekking overkomen.
Ontstaansvereiste voor de aansprakelijkheid van werkgever is derhalve dat de schade is overkomen in de uitoefening van
de dienstbetrekking. Naar het oordeel van de Kantonrechter is daarvan in het onderhavige geval geen sprake. Vast staat
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immers dat het ongeval heeft plaatsgevonden op vrijdagavond 14 december 1990 circa 23.00 uur bij eiser thuis. Op die
plaats en tijd was eiser niet bezig met de uitoefening van zijn dienstbetrekking. Eiser heeft dat althans niet gesteld, noch is
dat gebleken. Eiser heeft dienaangaande slechts gesteld, dat hij de persoon, die hem de verwondingen op 14 december
1990 heeft toegebracht, in het kader van zijn dienstbetrekking kende, omdat hij zich op 7 december 1990 als cliënt bij
gedaagde had gemeld en was opgevangen door eiser. Zulks levert echter naar het oordeel van de Kantonrechter een ten
enenmale ontoereikende grondslag op voor de door eiser ingestelde vordering uit hoofde van artikel 7A:1638x van het
Burgerlijk Wetboek.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde, indien en voor zover eiser bedoeld heeft de door hem genoemde artikelen van de
Arbeidsomstandighedenwet ten grondslag aan zijn vordering te leggen. Ook hier is een duidelijker verband tussen de
uitoefening van de dienstbetrekking en de schade noodzakelijk.
Vervolgens dient te worden geoordeeld over de volgende grondslag van de vorderingen, te weten het door gedaagde niet
nakomen van haar verplichtingen als goed werkgever. Eiser grondt dit deel van zijn vorderingen op het handelen c.q.
nalaten van gedaagde in de periode gelegen na de datum van het ongeval te weten 14 december 1990.
Dienaangaande merkt de Kantonrechter allereerst op dat ten processe voldoende is komen vast te staan dat gedaagde na
het ongeval aandacht aan eiser en aan diens situatie heeft besteed. Dit blijkt uit een met medeleven getoonzette brief van
17 december 1990 aan eiser en uit een brief van de team-coördinator Van der Bijl van 20 februari 1991 aan de Rechter-
Commissaris te 's-Hertogenbosch. Voorts is blijkens een brief van 20 februari 1991 aan de team-coördinatoren een regeling
getroffen met betrekking tot het te woord staan van de pers en blijkens een brief van 21 maart 1991 van de directeur van
gedaagde aan eiser heeft op 12 februari daaraan voorafgaand in Breda een ontmoeting tussen hen plaatsgehad; bij
dezelfde brief van 21 maart 1991 wordt eiser geïnstrueerd met betrekking tot regelingen in verband met een aantal
materiële zaken zoals ziektekosten, schadevergoeding en rechtsbijstand. Alles bijeengenomen kan niet worden
geconcludeerd, dat gedaagde qua aandacht en begeleiding op zodanige wijze is te kort geschoten, dat gehandeld is in strijd
met haar verplichtingen uit hoofde van het Arbeidsrecht, nog daargelaten dat bepaald niet aannemelijk is geworden dat
eiser juist tengevolge daarvan schade zou hebben geleden.
Voorts overweegt de Kantonrechter dat niet is gesteld of gebleken dat gedaagde part of deel heeft aan de aanhouding op
18 februari 1991. Ten aanzien van het verwijt dat geen vroeghulp zou zijn gegeven overweegt de Kantonrechter dat dit
verwijt afdoende is bestreden door de inhoud van produktie 5 van de conclusie van antwoord. De stelling van eiser, dat door
de aanhouding zijn revalidatieproces in ernstige mate is verstoord mag juist zijn, maar de stelling dat deze verstoring tevens
is te wijten aan het feit dat SROB het geheel heeft laten afweten is in eerste plaats feitelijk niet (geheel) juist en wordt
bovendien, met name voor wat betreft het cruciale verband, onvoldoende door het aanvoeren van feiten en of
omstandigheden ondersteund. De verwijten van eiser met betrekking tot het schenden van privacy, met name bestaande uit
het laten 'rondzwerven' van dossiers, zijn door gedaagde afdoende weersproken, waarna eiser daarop bij repliek niet meer,
althans onvoldoende, is teruggekomen.
Ook het verwijt van eiser met betrekking tot een aanvraag bij het ABP is, na verweer zijdens gedaagde, door eiser
onvoldoende nadrukkelijk geadstrueerd.
Voorts merkt de Kantonrechter op dat een dergelijk feit, indien al juist, in de gegeven omstandigheden geen grond kan
opleveren tot vergoeding van (immateriële) schade.
Wat betreft de hervatting van de werkzaamheden door eiser vermag de Kantonrechter niet in te zien, welke fouten terzake
door gedaagde zouden zijn gemaakt. Aan eiser is een andere functie aangeboden, welk functie door eiser is aanvaard.
Eiser was zelfs 'blij verrast' over het aanbod.
Niet is gesteld of gebleken dat eiser tijdens de uitoefening van deze functie klachten aan het adres van gedaagde heeft
geuit. Niet onaannemelijk is, tenslotte, dat inderdaad in mei 1992 uitoefening van de functie niet langer mogelijk werd
tengevolge van nieuwe aangiften, althans een nieuwe aangifte in verband met het plegen van ontucht met cliënten, althans
een cliënt. Concluderend wordt geoordeeld, dat de door eiser gestelde feiten niet zijn komen vast te staan, en voor zover al
vaststaande, onvoldoende grond opleveren om te oordelen dat er sprake is van strijd met verplichtingen van goed
werkgeverschap, terwijl, tenslotte, ook geen causaal verband tussen de feiten, voor zover zij zijn komen vast te staan, en
schade is komen vast te staan.
Het voorgaande brengt mede dat de vorderingen van eiser moeten worden afgewezen, met veroordeling van eiser in de
kosten van het geding als na te melden.
(enz.)

Rechtbank:

3. De beoordeling:

3.1 S. is tijdig in appel gekomen.
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Ad Algemene grief I:

3.2
S. ontvangt op grond van artikel 70 van de cao een suppletie op zijn invaliditeitspensioen, omdat hij voldoet aan de in die
bepaling vermelde voorwaarde dat hij arbeidsongeschikt is geworden in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden
of vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder werkzaamheden moesten worden verricht. Dit brengt echter niet
zonder meer mee dat SROB op grond van artikel (7A:)1638x BW, dat andere criteria dan voormelde cao-bepaling kent,
gehouden is de schade van S. te vergoeden.

3.3
Overigens is het bezwaar dat de kantonrechter er geen blijk van zou hebben gegeven de vordering in de lijn van de
toegenomen slachtofferbescherming in het aansprakelijkheidsrecht, met name artikel (7A):1638x BW, hier onvoldoende
geconcretiseerd.

3.4
De 'grief' wordt op grond van het bovenstaande verworpen.

Ad Algemene grief II:

3.5
S. voert hier een aantal kwesties op, te weten dat SROB vóór de aanhouding van S. er van op de hoogte was dat dat zou
gebeuren, dat geen vroeghulp is verleend en dat SROB niet direct actie heeft ondernomen om de inverzekeringstelling van
S. te beëindigen, waaraan ook grieven 5 en 6 zijn gewijd. Die kwesties worden bij laatstgenoemde grieven besproken,
waarnaar wordt verwezen.

3.6
In zijn toelichting op deze grief heeft S. nog aangevoerd dat de directeur van SROB intern er blijk van heeft gegeven uit te
gaan van de schuld van S. ter zake van de aangifte van Jhoda.

3.7
Niet is gesteld dat de door hem gestelde opvatting van de directeur van SROB toen aan S. kenbaar was, noch dat hij
hierdoor schade heeft geleden.

3.8
S. heeft voorts in die toelichting opgemerkt dat hij in de jaren 1990 tot en met 1992 de gebruikelijke kerstattenties niet heeft
mogen ontvangen en dat de ingevolge de secundaire arbeidsvoorwaarden verplichte attenties voor zieken niet zijn
verzorgd.

3.9
S. heeft nagelaten aan te geven op welke verplichte attenties voor zieken hij doelt.
Voorts heeft S. niet gesteld dat hij door het achterwege blijven van voormelde attenties schade heeft geleden.

3.10
Het voorgaande leidt tot verwerping van de 'grief'.

Ad grief 1:

3.11 Partijen zijn het erover eens dat de aanhouding van S. op 18 februari 1991 geen betrekking heeft op de zaak
Verheijden, maar op de aangifte van Jhoda.
Uit de betreffende overwegingen van de kantonrechter blijkt dat hij de aanhouding op 18 februari 1991 heeft betrokken op
de zaak Verheijden.
De 'grief' is dus op zichzelf gegrond, maar leidt niet tot vernietiging van het vonnis omdat voormelde onjuiste vaststelling van
de kantonrechter zijn beslissing niet draagt.

Ad grief 2:
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3.12 Anders dan S. in zijn toelichting op de grief stelt, volgt uit de aangevallen overweging niet dat de kantonrechter de
stelling van SROB onderschrijft dat de maandelijkse aanvulling onverplicht is.
Bovendien wordt de beslissing van de kantonrechter niet door de bestreden overweging gedragen.
Deze 'grief' wordt dus verworpen.

Ad grief 3:

3.13
Voorzover de grief beoogt op te komen tegen het oordeel van de kantonrechter zoals het is geformuleerd, faalt deze,
aangezien de kantonrechter de wettelijke formulering van het op de schadevergoedingsverplichting toepasselijke tweede lid
van artikel 7A:1638x BW letterlijk volgt en dus terecht en correct als uitgangspunt voor zijn oordeel heeft genomen.

3.14
De rechtbank meent evenwel uit onderdelen van hetgeen ter toelichting op deze grief is aangevoerd te moeten begrijpen dat
S. ook bezwaar maakt tegen de wijze waarop de kantonrechter deze maatstaf op de feitelijke situatie heeft toegepast. Naar
het oordeel van S. is het onheil hem wel degelijk in de uitoefening van zijn dienstbetrekking overkomen. Tegen dit standpunt
stelt SROB zich te weer.

3.15
Naar het oordeel van de rechtbank is het standpunt van S. juist. Wanneer de aard van de werkzaamheden een verhoogd
risico met zich meebrengt dat iemand met wie de werknemer bij de uitvoering van die werkzaamheden contact heeft hem in
zijn privé-situatie schade toebrengt, dan moet worden aangenomen dat als die betrokken derde inderdaad aan de
werknemer schade toebrengt in de privé-situatie, die schade de werknemer is overkomen in de uitoefening van zijn
dienstbetrekking, tenzij de werkgever bewijst dat het optreden van die betrokken derde in geen enkel verband is te brengen
met de uitvoering van de werkzaamheden (met andere woorden: dat het feit dat juist de werknemer van het optreden van de
betrokkene het slachtoffer is geworden op louter toeval berust).

3.16
Dit algemene uitgangspunt gaat hier kennelijk op.
Sociaal-psychiatrische werkers, zoals S., hadden ten kantore van SROB gedurende werktijd contacten met cliënten, welke
cliënten een gevaar voor de persoonlijke veiligheid van die werkers konden opleveren. Gelet op deze cliënten en de
daarmee in werktijd ten kantore van SROB gemaakte contacten, bestond de geenszins als denkbeeldig te beschouwen
kans dat die cliënten ook buiten kantoor en buiten werktijd een gevaar voor genoemde werkers zou kunnen opleveren. Dit
wordt nog eens bevestigd door het feit dat SROB zich van de reële mogelijkheid van verwezenlijking van dat gevaar buiten
kantoor en buiten werktijd bewust was. Zij heeft immers zelf haar werkers met het oog op hun veiligheid voorgeschreven
cliënten niet op hun privé-adres te ontvangen en niet hun privé-adres aan cliënten te geven. S. is schade toegebracht door
Jhoda, met wie hij in de uitvoering van zijn werkzaamheden als boven genoemd contact heeft gehad. Aan het feit dat Jhoda
S. de schade heeft toegebracht bij S. thuis en op vrijdagavond om 23.00 uur komt geen betekenis toe, nu SROB niet heeft
aangetoond of te bewijzen aangeboden dat de keuze van Jhoda om S. te overvallen op louter toeval berustte.

3.17
Het oordeel van de kantonrechter dat er geen sprake is van een ongeval dat in de uitoefening van de dienstbetrekking aan
S. is overkomen, is dus onjuist zodat de grief terecht wordt voorgedragen.

3.18
De rechtbank zal vervolgens dienen te onderzoeken of aan de overige voorwaarden voor aansprakelijkheid van SROB voor
de gevolgen van dit ongeval, zoals neergelegd in artikel 7A:1638x BW, is voldaan. Aldus dient eerst de vraag te worden
beantwoord of SROB ten aanzien van deze thuissituatie veiligheidsmaatregelen had dienen te treffen, welke dat dan waren,
of SROB dat heeft nagelaten en tenslotte of dat nalaten aan overmacht te wijten is.

3.19
S. stelt in zijn toelichting op de grief, dat nu hij als werknemer ook buiten de eigenlijke werktijd gevaar had te duchten van
personen met wie hij in de uitoefening van de dienstbetrekking in contact was gekomen, op SROB de verplichting rustte om
in die situatie zorg te dragen voor de veiligheid van de werknemer. SROB heeft dit betwist.

3.20
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Naar het oordeel van de rechtbank moet echter worden aangenomen, gelet op het voorgaande en de strekking van artikel
7A:1638x BW, dat de daarin aan SROB als werkgever opgelegde zorgverplichting voor de veiligheid van haar sociaal-
psychiatrische werkers, waaronder S., zich niet beperkt tot specifieke, in verband met de aard van het verrichte werk op de
veiligheid op kantoor en gedurende werktijd toegesneden verplichtingen, maar daarenboven mede betrekking heeft op de
veiligheid van genoemde werkers buiten werktijd en buiten kantoor.

3.21
Niet is gesteld dat SROB in dat opzicht maatregelen had getroffen, of instructies had gegeven om te voorkomen dat buiten
toedoen/medeweten van een werker om, bijvoorbeeld via het kenteken van zijn auto, de bevolkingsadministratie of de
telefoonaansluiting, een cliënt uit eigen beweging achter het privé-adres van die werker kon komen. Voorts is niet gesteld
dat SROB haar werkers heeft geïnstrueerd hun woning te beveiligen, bijvoorbeeld door een kierstandhouder en/of een
deurspion, en pas de deur open te maken als men weet wie toegang vraagt. Voormelde, voor de hand liggende en
eenvoudig te realiseren maatregelen/instructies waren redelijkerwijs in verband met de aard van het werk van SROB te
vergen. SROB heeft dus niet aan haar zorgverplichting voldaan.

3.22
Dat dit nalaten aan overmacht te wijten is, is niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Het feit dat tot nu toe nog maar
erg weinig werknemers van instellingen als SROB in hun privé-situatie het slachtoffer van cliënten zijn geworden, is
natuurlijk niet als overmacht te kwalificeren.

3.23
Vervolgens dient de vraag onder ogen te worden gezien of het optreden van de schade (waaronder dus met name het
optreden van Jhoda)
a. is te wijten aan het ontbreken van instructies van SROB aan S. om zijn woning te beveiligen, bijvoorbeeld door

een kierstandhouder en/of een deurspion aan te brengen, en pas de deur open te maken als men weet wie
toegang vraagt, en

b. in belangrijke mate mede is te wijten aan grove schuld van S.

3.24
Jhoda, die een cliënt van S. was, is op vrijdag 14 december 1990 om ongeveer 23.00 uur naar de flatwoning van S. gegaan.
Jhoda heeft aan de voordeur van de woning aangebeld. S. heeft de deur opengemaakt. In de deuropening heeft Jhoda S.
met een ijzeren hamer ongeveer veertig keer op het hoofd geslagen. Als gevolg hiervan heeft S. zwaar letsel opgelopen.

3.25
SROB heeft niet gesteld dat S. aan Jhoda zijn, S.'s, adres bekend heeft gemaakt. Bovendien heeft zij niet gesteld dat Jhoda
uit de publiciteit rondom S. kennis heeft gekregen van het adres van S. SROB heeft zelf gesteld dat tussen S. en Jhoda niet
was afgesproken dat Jhoda op 14 december 1990 naar de woning van S. zou komen (dupliek 1e aanleg; 1.3.1 sub c).
SROB heeft gesteld dat S. via de intercom contact heeft gehad met Jhoda, die voor de algemene toegangsdeur tot de flat
stond, en dat S. hierna voormelde deur van de flat en daarna na aanbellen aan zijn flatwoning, de deur van zijn woning
heeft geopend. Omdat SROB pas bij pleidooi in hoger beroep voor het eerst heeft gesteld dat er tussen S. en Jhoda via de
intercom contact is geweest en dat vervolgens S. de algemene toegangsdeur tot de flat heeft geopend, wordt deze stelling
als te laat voorgedragen gepasseerd. Daarom wordt aangenomen dat S., toen hij de voordeur van zijn woning, welke niet
doorzichtig is, na aanbellen opendeed, niet wist dat Jhoda had aangebeld.
Door SROB is niet gesteld, dat het door haar gestelde onjuiste beheer van de uitkering van Jhoda door S. heeft bijgedragen
aan het besluit van Jhoda om een aanslag op S. te plegen. Tenslotte is S. bij onherroepelijke uitspraak van het Gerechtshof
te H. vrijgesproken van de hem tenlastegelegde ontucht met Jhoda.
Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat aannemelijk is geworden dat de hierboven genoemde maatregelen
de aanslag hadden kunnen voorkomen en dat S. geen grove schuld kan worden verweten.

3.26
De slotsom is dat SROB aansprakelijk is voor de door S. als gevolg van de aanslag geleden schade.

3.27
Voor wat betreft het causale verband tussen het ongeval en de omvang van de schade is, gelet op het feit dat partijen hun
debat hebben toegespitst op de al dan niet aansprakelijkheid van SROB, onvoldoende informatie voorhanden. Daarom zal
de zaak naar de rol worden verwezen teneinde S. in de gelegenheid te stellen bij nadere conclusie zijn stellingen terzake
nader uit te werken en genoegzame gegevens te verstrekken, waarna SROB daarop bij nadere conclusie mag reageren.
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Ad grief 4:

3.28
S. stelt in zijn toelichting dat SROB na het ongeval onvoldoende zorg aan hem heeft besteed, hetgeen SROB heeft
weersproken.

3.29
Het navolgende staat als niet (voldoende) betwist vast: Na het ongeval heeft de coördinator van het S.P.W.-team, J. van der
Bijl, intensieve contacten met S. onderhouden. S. heeft Van der Bijl laten weten dat hij, S., voorlopig geen bezoek van
directie of bestuur van SROB kon verdragen. Daarom heeft de directeur van SROB op 17 december 1990 aan S. een brief
geschreven, waarin medeleven wordt betoond. Toen bleek dat bezoek wel mogelijk was, heeft genoemde directeur op 12
februari 1991 S. een bezoek gebracht.

Uit productie 18 bij dupliek blijkt dat zijdens SROB het ongeval direct daarna is aangemeld bij de ongevallenverzekering,
van wie S. een uitkering heeft ontvangen. Het schadeformulier is via bemiddeling van SROB ondertekend en
teruggezonden.
Voorts heeft SROB blijkens producties 19a t/m c bij dupliek haar medewerking verleend bij de aanvraag bij het Schadefonds
Geweldsmisdrijven.
Ook is S. door de directeur van SROB nog gewezen op het voor medewerkers van de reclassering in het leven geroepen
Sociaal Fonds.
Bij brief van 21 maart 1991 heeft de directeur aan S. informatie verschaft over een aantal zaken waarover bij S.
onduidelijkheid bestond.
Voorts wordt op grond van artikel 70 van de cao het invaliditeitspensioen van S. met 18% aangevuld.
Gezien het voorgaande en in aanmerking nemend dat S. door familie, met name door zijn broer en diens gezin, collegae en
vrienden goed werd opgevangen, is niet (voldoende) gesteld welke zorg S. redelijkerwijs nog meer van SROB mocht
verwachten.
De 'grief' faalt dus.

Ad grief 5:

3.30
S. stelt in zijn toelichting op de grief dat de directeur en de voorzitter van SROB vóór de aanhouding van S. op 18 februari
1991 wisten dat S. zou worden aangehouden, dat de gezondheidstoestand van S. die aanhouding niet toeliet en dat SROB,
dit alles wetende, als goed werkgever verplicht was te trachten die aanhouding te voorkomen.
SROB voert aan dat haar directeur door de officier van justitie pas na de aanhouding daarvan in kennis is gesteld.

3.31
S. heeft niet gesteld op grond waarvan voornoemde directeur en voorzitter de wetenschap hadden verkregen dat S. zou
worden aangehouden. Daarom is voornoemde stelling, mede gelet op voormeld verweer van SROB, onvoldoende feitelijk
onderbouwd, zodat die stelling wordt verworpen.
Het voorafgaande leidt er reeds toe dat de 'grief' faalt.

Ad grief 6:

3.32
S. stelt in zijn toelichting op deze grief dat SROB, die de gezondheidstoestand van S. kende, om het genezingsproces van
S. te waarborgen, onmiddellijk actie had moeten ondernemen om aan de inverzekeringstelling een einde te (doen) maken.

3.33
S. heeft echter niet gesteld dat zo'n onmiddellijke interventie tot een eerdere invrijheidsstelling dan op 20 februari 1991 zou
hebben geleid.
Bovendien is niet aannemelijk geworden dat direct optreden tot eerdere vrijlating zou hebben geleid. Immers de interventie
van psychiater J. Huisman op 18 februari 1991 leidde er niet toe dat S. vanwege zijn gezondheidstoestand eerder dan op 20
februari 1991 in vrijheid werd gesteld.
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3.34
Voorts heeft S. in zijn toelichting nog gesteld dat hij direct na de inverzekeringstelling aan de politie om contact met de
directeur van SROB heeft gevraagd en dat dit verzoek is overgebracht.
SROB voert aan dat haar directeur zo'n verzoek nooit heeft bereikt.

3.35
S. geeft niet aan waarop zijn wetenschap, dat het verzoek de directeur van SROB heeft bereikt, is gebaseerd. Daarom
wordt, mede gelet op voornoemd verweer van SROB, de stelling van S., dat het verzoek is overgebracht, onvoldoende
onderbouwd geacht.

3.36
S. voert in zijn toelichting ook nog aan dat SROB binnen zes uren na inverzekeringstelling vroeghulp behoorde te verlenen
en dat J. van der Bijl hem pas twee dagen later op persoonlijke titel heeft bezocht.

3.37
De stelling dat binnen zes uren na inverzekeringstelling vroeghulp moet worden verleend, vindt geen grondslag in het recht.
Voorts laat S. na aan te geven op grond waarvan het bezoek van Van der Bijl, die toch als coördinator van het team waarin
S. werkte in dienst van SROB was, als een uitsluitend als privé bedoeld bezoek moet worden beschouwd. Tenslotte heeft S.
niet gesteld welke hulp hij, afgezien van het trachten de vrijheidsbeneming vanwege zijn gezondheidstoestand zo spoedig
mogelijk te doen beëindigen en waarover hiervoor is overwogen, eerder dan 20 februari 1991 nodig had.

3.38
Het voorgaande brengt mee dat de 'grief' ongegrond is.

Ad grief 7:

3.39
S. heeft in zijn toelichting op de grief naar voren gebracht dat het dossier van Jhoda, waarin ook zeer privacygevoelige
gegevens van S. waren opgenomen, op diverse reclasseringsbureau's heeft rondgezworven.

3.40
S. heeft echter niet uiteengezet welke privacygevoelige gegevens van hem zich in het dossier van Jhoda bevonden.
Daarom is voormelde stelling van S. onvoldoende feitelijk onderbouwd.

De 'grief' is dus reeds daarom tevergeefs voorgedragen.

Ad grief 8:

3.41
S. stelt in zijn toelichting op de grief dat hij niet vóór de aanmelding door SROB voor een AAW-uitkering op 31 oktober 1991
daarover is geïnformeerd en dat bovendien SROB hierbij een onjuist oordeel, inhoudende dat S. niet in staat zou zijn werk
te hervatten noch ander passend werk te verrichten, heeft gegeven, hetgeen, nu hij midden in een revalidatieproces zat,
keihard aankwam.

3.42
Niet is in geschil dat S. niet van te voren is geïnformeerd over voornoemde aanvraag en dat voormeld oordeel onjuist was.

Echter bij brief van 29 november 1991 is voormeld oordeel gecorrigeerd.
Bovendien is S. op 20 december 1991 per 6 januari 1992, dus kort na voornoemde aanmelding op 31 oktober 1991,
arbeidsgeschikt verklaard, zodat niet aannemelijk is geworden dat het revalidatieproces in enige relevante mate door
voormeld niet informeren en onjuist oordeel is belemmerd.
Gelet op voorgaande omstandigheden is niet aannemelijk geworden dat S. door de onaangekondigde en deels foutieve
aanmelding voor een AAW-uitkering zodanig was geraakt dat hij daardoor in enige relevante mate was geschaad.
De 'grief' slaagt dus niet.
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Ad grief 9:

3.43
S. stelt in zijn toelichting op de grief dat de kantonrechter er geheel aan voorbij is gegaan dat door het team waarin S. vóór
de aanslag op 14 december 1990 werkzaam was, een veel beter alternatief voor werkhervatting dan tewerkstelling in de
penitentiaire inrichting Maashegge was gepresenteerd. Dit alternatief hield in dat S. in het S.P.W.-team zou terugkeren en
voorbereidende, administratieve werkzaamheden voor casuïstiekbesprekingen en teamvergaderingen zou verrichten en dat
hij kliniekfunctionaris in de Grote Beek te E. zou worden. Voormeld alternatief is niet aan S. aangeboden.

3.44
SROB heeft beslist dat S. niet in het S.P.W.-team mocht terugkeren. Aan deze beslissing heeft zij onder meer ten grondslag
gelegd dat, nu S. toen nog ervan werd verdacht ontucht te hebben gepleegd met een cliënt, te weten Jhoda, SROB haar
belang bij vruchtbare relaties met cliënten, rechterlijke macht en politie, liet prevaleren boven het belang S. bij terugkeer in
het S.P.W.-team.
Voormelde motivering wordt niet onredelijk geacht.

3.45
Voorts heeft S. in zijn toelichting nog aangevoerd dat het hem ontgaat op grond waarvan de kantonrechter overweegt dat
hij, S., blij verrast was met het aanbod van SROB om bij de penitentiaire inrichting Maashegge te gaan werken en dat de
kantonrechter niet heeft gemotiveerd waarom hij niet onaannemelijk acht dat uitoefening van de functie niet langer mogelijk
was ten gevolge van nieuwe aangiften van ontucht.

3.46
Ook al zouden voormelde overwegingen van de kantonrechter onjuist zijn, dan leidt dat er nog niet toe dat het oordeel van
de kantonrechter, dat hij niet vermag in te zien welke fouten door SROB bij de hervatting van de werkzaamheden zouden
zijn gemaakt, geen stand kan houden. Dit oordeel wordt namelijk voldoende gedragen door het feit dat S. voornoemd
aanbod tot werkhervatting wel heeft aanvaard en door het feit, zoals door SROB onbetwist is gesteld, dat afgesproken was
dat S. het werk zou doen waarvan hij, S., dacht dat hij het aankon.

3.47
De 'grief' is dus ongegrond.

Ad grief 10:

3.48
Blijkens de toelichting heeft deze grief geen zelfstandige betekenis, zodat zij wordt verworpen.

3.49
Gezien het onder 3.27 overwogene, zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.(enz.)

Principaal cassatiemiddel:

De Rechtbank heeft in haar voormeld vonnis, waarvan de inhoud als hier overgenomen en ingelast is te beschouwen, het
recht geschonden en/of vormen verzuimd waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich meebrengt, door te overwegen
en op grond daarvan recht te doen, als in haar vonnis is weergegeven, zulks om de navolgende, mede in hun onderlinge
samenhang te lezen redenen:
I. Ten onrechte althans zonder toereikende motivering heeft de Rechtbank in haar r.oo. 3.15 t/m 3.17 beslist dat

het ongeval resp. de schade ten gevolge daarvan aan S. — in de zin van art. 7A:1638x, lid 2 BW — is
'overkomen in de uitoefening zijner dienstbetrekking'.
I.1 Daartoe heeft de Rechtbank in haar r.o. 3.15 als 'algemeen uitgangspunt' voor de toepassing van art. 1638x
vooropgesteld:
'Wanneer de aard van de werkzaamheden een verhoogd risico met zich meebrengt dat iemand met wie de
werknemer bij de uitvoering van die werkzaamheden contact heeft hem in zijn privé-situatie schade toebrengt,
dan moet worden aangenomen dat als die betrokken derde inderdaad aan de werknemer schade toebrengt in de
privé-situatie, die schade de werknemer is overkomen in de uitoefening van zijn dienstbetrekking, tenzij de
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werkgever bewijst dat het optreden van die betrokken derde in geen enkel verband is te brengen met de
uitvoering van de werkzaamheden (met andere woorden: dat het feit dat juist de werknemer van het optreden
van de betrokkene het slachtoffer is geworden op louter toeval berust).'
a.
Dit criterium voor 'schade overkomen in de uitoefening van de dienstbetrekking' is — mede in het licht van de in
lid 1 van art. 1638x neergelegde zorgplichten van de werkgever voor m.n. de veiligheid van de werknemer —
rechtens onjuist, althans (veel) te ruim geformuleerd. Immers, die zorgplichten, op de sanctionering waarvan lid 2
van art. 1638x slechts betrekking heeft, zien slechts op de plaatsen waar, de materialen waarmee en — meer in
het algemeen — de tijden waarop en de omstandigheden waaronder (de werkgever) de werknemer de arbeid
(doet) verricht(en), en zulks slechts voor zover redelijkerwijs vergbaar in verband met de aard van die arbeid en
— in het verlengde daarvan — de zeggenschap van de werkgever over het doen en laten van de werknemer.
Voor een uitbreiding van (niet zozeer 'de uitoefening van de dienstbetrekking' alswel) die zorgplichten naar de
privé-situatie van de werknemer (dus buiten de werktijden en -plaatsen resp. de verrichting van de
werkzaamheden om) zou — hooguit en alsdan niet op grond van art. 1638x— onder bijzondere omstandigheden
aanleiding kunnen bestaan; zulks met name indien (i) de werkgever vooraf bekend is (te achten) met een
voldoende concreet en rechtstreeks uit de aard van de werkzaamheden voortvloeiende bedreiging voor de
veiligheid van zijn werknemer(s) in de privé-situatie, en — gelet op de aard van die bedreiging resp. van de
arbeid — (ii) terzake van de werkgever redelijkerwijs maatregelen/aanwijzingen binnen die privé-situatie gevergd
mogen worden, en (iii) zulks zowel een zinvolle bescherming tegen de bedoelde bedreiging biedt als niet aan het
eigen inzicht van de werknemer(s) mag worden overgelaten.
De Rechtbank heeft dit één en ander miskend door reeds het enkele bestaan van zo'n 'verhoogd risico'
genoegzaam te achten, zonder echter daarvoor en/of voor de aard van die 'werkzaamheden', 'contacten met
derden' en 'privé-situatie' meer specifieke criteria of voorwaarden te stellen.
b.
De bovenstaande klacht klemt eens te meer c.q. althans, gezien de volgens de Rechtbank op de werkgever
rustende bewijslast, wil deze aan die zorgplicht/aansprakelijkheid voor (schade in) de privé-situatie van de
werknemer kunnen ontkomen. Immers, het bewijs dat dergelijk schade veroorzakend optreden van zo'n
betrokken derde 'in geen enkel verband is te brengen met de uitvoering van de werkzaamheden' resp. dat het
slachtofferschap van juist de werknemer 'op louter toeval berust', zal — mede blijkens de invulling die de
Rechtbank daaraan in r.o. 3.16 heeft gegeven — (vrijwel) nimmer door de werkgever te leveren zijn.
Aangezien 'gegeven' is dat (i) die derde met de werknemer bij de uitvoering van diens werkzaamheden in contact
is gekomen en (ii) van die derde enig verhoogd veiligheidsrisico voor de werknemer uitgaat, zal dit door de
Rechtbank bedoelde verband (resp. toeval) slechts afwezig (resp. aanwezig) zijn, indien die derde aantoonbaar
de schade als het ware per vergissing aan de betrokken werknemer heeft toegebracht.
c.
Gelet op de talloze en zeer onderscheiden functies waarin vele duizenden werknemers — niet alleen in de ruime
'justitiële' sfeer maar bijvoorbeeld ook in de sociale en gezondheidszorg, in fiscale en ander controlediensten, in
de volkshuisvesting, de horeca ect. — dagelijks beroepsmatig contact hebben met al dan niet 'criminele', meer of
minder 'structureel' agressieve personen, leidt de — zeker in haar globaliteit volstrekt onverwachte — invulling
die de Rechtbank aan art. 1638x heeft gegeven tot een voor werkgevers ongerechtvaardigde en maatschappelijk
onaanvaardbare verzwaring van hun verplichtingen, en zulks eens te meer waar die contacten, zoals in casu,
juist de hulpverlening aan die 'betrokken derden' betreffen.
I.2 In r.o. 3.16 beslist de Rechtbank dat haar 'algemene uitgangspunt' van r.o. 3.15 van toepassing is op deze
casus, en overweegt daartoe:
'Sociaal-psychiatrische werkers, zoals S., hadden ten kantore van SROB gedurende werktijd contacten met
cliënten, welke cliënten een gevaar voor de persoonlijke veiligheid van die werkers konden opleveren. Gelet op
deze cliënten en de daarmee in werktijd ten kantore van SROB gemaakte contacten, bestond de geenszins als
denkbeeldig te beschouwen kans dat die cliënten ook buiten kantoor en buiten werktijd een gevaar voor
genoemde werkers zou kunnen opleveren. Dit wordt nog eens bevestigd door het feit dat SROB zich van de
reële mogelijkheid van verwezenlijking van dat gevaar buiten kantoor en buiten werktijd bewust was. Zij heeft
immers zelf haar werkers met het oog op hun veiligheid voorgeschreven cliënten niet op hun privé-adres te
ontvangen en niet hun privé-adres aan cliënten te geven. S. is schade toegebracht door Jhoda, met wie hij in de
uitvoering van zijn werkzaamheden als boven genoemd contact heeft gehad. Aan het feit dat Jhoda S. de
schade heeft toegebracht bij S. thuis en op vrijdagavond om 23.00 uur komt geen betekenis toe, nu SROB niet
heeft aangetoond of te bewijzen aangeboden dat de keuze van Jhoda om S. te overvallen op louter toeval
berustte.'
Deze beslissing is, gelet op de klachten van § I.1 supra en de onderstaande klachten/toelichting, rechtens onjuist
althans ontoereikend gemotiveerd.
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a. Het enkele feit dat (sommige) SPW-cliënten een gevaar kunnen opleveren voor andermans persoonlijke
veiligheid (en dat daarom SROB in haar kantoor afdoende maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen gegeven
ter beveiliging van haar SPW-medewerkers voor hun reguliere contacten aldaar met die cliënten), rechtvaardigt
nog niet het oordeel van de Rechtbank dat 'de geenszins als denkbeeldig te beschouwen kans bestond dat die
cliënten ook buiten kantoor en buiten werktijd een gevaar voor genoemde werkers zou[den] kunnen opleveren'.
Mede gelet op de herhaalde, door aanbod van getuigenbewijs versterkte stellingname van SROB (CvA § 2.3.4;
CvD § 2.3.4 e.v.; MvA § 4.5 en 4.8; pleitnota § 1.4 en 3.6)
i.
dat haar geen (in casu relevante) precedenten bekend waren/zijn van fysiek geweld jegens
reclasseringsmedewerkers, laat staan in hun privé-situatie, en
ii.
dat de zijdens S. aangevoerde gegevens geen relevante aanwijzing voor het tegendeel vormen alsook op
iii.
de vaststelling van de Rechtbank in r.o. 3.22 'dat tot nu toe nog maar erg weinig werknemers van instellingen als
SROB in hun privé-situatie het slachtoffer van cliënten zijn geworden' (zie ook §IIc hierna),
mocht de Rechtbank niet, althans niet zonder nadere motivering, uitgaan van een reeds door een enkel eerder
— regulier gehouden en verlopen — werkcontract rechtens relevant 'verhoogd risico' van fysiek geweld van
cliënten jegens SPW-medewerkers in hun privé-situatie.

b. Hetgeen de Rechtbank vervolgens overweegt ten aanzien van de (vermeende) bevestiging van het bewustzijn bij
SROB van de reële mogelijkheid van verwezenlijking van dat gevaar buiten kantoor en buiten werktijd, kan haar
hier bestreden oordeel evenmin dragen. Immers, het voorschrift van (o.a.) SROB aan haar medewerkers om
cliënten niet het privé-adres te geven en cliënten niet aldaar te ontvangen, (i) was niet alleen met het oog op de
veiligheid van haar medewerkers gegeven, maar ook op evidente vakethische/-technische gronden (Pleitnota-
SROB § 1.3), en (ii) impliceert geenszins dat SROB — ànders dan consequent door haar gesteld (vgl. sub a
supra) — heeft onderkend of moeten onderkennen dat er een reëel gevaar zou bestaan dat een louter regulier
werkcontact toch aanleiding geeft tot een aldus ongeoorloofd en ongenood contact in de privé-situatie, laat staan
gepaard gaand met fysiek geweld.

c. Bij al het bovenstaande is nog te bedenken dat zijdens S. nooit meer of anders is gesteld dan dat hij slechts
eenmalig, een week voor het ongeval, direct contact met Jhoda heeft gehad, zonder dat dit tot enigerlei frictie
tussen hen aanleiding gaf (zie het vonnis in prima, r.o. 4.2° al.; MvA § 4 en Pleitnota-SROB § 3.3).

d. Tussen partijen was in de appèlfase in confesso dat Jhoda en zijn mededaders vanuit een roof-motief de
aanslag op S. hebben beraamd (prod.s 2 en 3 bij CvA en 16 bij CvD; MvG p. 2, I, 3° al. en p. 7 slot; MvA § 4.4 en
4.7; Pleitnota-SROB § 1.4 en 3.4). Een aanslag met een dergelijk motief, tot uitvoering gebracht in de late nacht
bij een medewerker thuis, zonder voorafgaande werkafspraak met die medewerker en tezamen met personen
van wie geen enkel eerder werkcontact met S. of zelfs SROB bekend is, kan — ànders dan de Rechtbank heeft
geoordeeld — met het oog op de (niet-)toepasselijkheid van art. 1638x redelijkerwijs niet anders worden
gekwalificeerd dan — in de woorden van r.o. 3.15 — 'in geen enkel verband te brengen met de uitvoering van de
werkzaamheden' resp. 'op louter toeval te berusten', zulks mede gelet op (i) de precedentloosheid van zo'n
roofoverval op een reclasseringsmedewerker thuis, en (ii) de onvoorzienbaarheid en onbeheersbaarheid voor
SROB van de keuze van Jhoda c.s. voor hun slachtoffer en de plaats van hun overval.
II.
Ten onrechte althans zonder toereikende motivering heeft de Rechtbank in haar r.oo. 3.18 t/m 3.22 geoordeeld
dat SROB is tekortgeschoten in de vervulling van de op haar ex art. 1638x, lid 1, rustende zorgverplichting voor
de veiligheid van haar sociaal-psychiatrisch werkers, waaronder S., in hun thuissituatie.
a.
De beslissing in r.o. 3.20 dat die zorgverplichting van SROB zich ook uitstrekt tot de veiligheid van haar bedoelde
SPW-medewerkers buiten werktijd en buiten kantoor, is op dezelfde gronden onjuist althans ontoereikend
gemotiveerd als reeds uiteengezet in de klachten van § I hierboven.
Aangezien de Rechtbank in r.o. 3.20 voor haar motivering van dit oordeel slechts in algemene termen verwijst
naar 'het voorgaande en de strekking van art. 1638x', wordt ook hier met zo'n verwijzing volstaan.
b.
Blijkens r.o. 3.21 baseert de Rechtbank haar hier bestreden oordeel als zou SROB in haar wettelijke zorgplicht
tekort zijn geschoten, mede op het niet zijdens SROB gesteld zijn van:
'voor de hand liggende, eenvoudig te realiseren, en redelijkerwijs in verband met de aard van het werk van
SROB te vergen maatregelen/instructies'

'i.
'om te voorkomen dat buiten toedoen/medeweten van een werker om, bijvoorbeeld via het kenteken van zijn
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auto, de bevolkingsadministratie of de telefoonaansluiting, een cliënt uit eigen beweging achter het privé-adres
van die werker kon komen' en
ii.
'aan haar werkers [om] hun woning te beveiligen, bijvoorbeeld door een kierstandhouder en/of deurspion, en pas
de deur open te maken als men weet wie toegang vraagt.'
Mede gelet op alle voorgaande klachten is dit kennelijk algemeen (d.w.z. los van de overval van Jhoda c.s. op S.
bedoelde oordeel/verwijt onjuist althans ontoereikend gemotiveerd.
b1. Zo'n zorgplicht voor dergelijke maatregelen/instructies ten aanzien van de thuissituatie van werknemers in de
(SPW-)reclassering bestaat niet krachtens art. 1638x (of enige andere wettelijke regeling), althans niet zonder
dat de werkgever zich op grond van voldoende relevante precedenten of min of meer concrete bedreigingen van
de noodzaak daarvan bewust behoort te zijn. SROB heeft ten processe herhaaldelijk (met een bewijsaanbod
versterkt) gesteld dat dergelijke precedenten ontbraken, terwijl van concrete bedreigingen al evenmin is
gebleken.
b2. Bovendien behoort, zoals door SROB gesteld, het al dan niet treffen van dergelijke rechtstreeks in de
privésfeer ingrijpende maatregelen in beginsel aan het eigen oordeel van de betreffende medewerkers te worden
overgelaten (CvA § 2.3.5; CvD § 2.1; 2.3; 2.6; MvA § 4; Pleitnota § 1.4 en 3).
b3. Ad (i)
Het is een feit van algemene bekendheid dat niet aan eenieder informatie over derden uit het kenteken- of
bevolkingsregister wordt verschaft. Voorts is het de vrije, gratis en eenvoudig realiseerbare keuze van elke
abonnee om niet in het telefoonboek vermeld te worden, terwijl de werkgever die keuze in beginsel behoort vrij te
laten.
b4. Ad (ii)
Evenzo is het al dan niet aanbrengen van beveiligingen als de door de Rechtbank (in navolging van S.) bedoelde
kierstandhouder en deurspion, een vrije, eenvoudig realiseerbare en weinig kostbare keuze, welke de werkgever
in beginsel vrij behoort te laten, terwijl hij op het feitelijke gebruik ervan toch al geen toezicht kan of mag houden.
Ditzelfde geldt voor de naleving van een instructie om 'pas de deur open te maken als men weet wie toegang
vraagt'. De eerder bedoelde beveiligingen zijn bovendien slechts een niet-onmisbaar hulpmiddel bij de naleving
van laatstbedoelde 'instructie', welke als zodanig — zeker voor SPW-medewerkers — reeds te vanzelfsprekend
is om nog een bijzondere aanwijzing van de werkgever te mogen vergen.
c.
In r.o. 3.22 heeft de Rechtbank miskend dat SROB met haar beroep op het ontbreken van relevante precedenten
van een ongeval/overval als in casu en meer in het algemeen van geweldpleging jegens werknemers in hun
thuis-/privé-situatie — 'natuurlijk' — niet doelde op 'overmacht', doch op het ontbreken van een rechtens
voldoende aanleiding om op grond van art. 1638x tot de door de Rechtbank (in navolging van S.) bedoelde
maatregelen/instructies over te gaan (zie ook § I.2.a supra). Immers, uit niets is gebleken dat een eerder regulier
werkcontact van een reclasseringscliënt met een SPW-medewerker een relevante risico-verhogende factor zou
vormen voor geweldpleging in de privé-situatie jegens die medewerker, laat staan voor roofovervallen.
d.
Met haar vaststelling 'dat tot nu toe nog maar erg weinig werknemers van instellingen als SROB in hun privé-
situatie het slachtoffer van cliënten zijn geworden', heeft de Rechtbank ten onrechte de feiten aangevuld, althans
voor zover zij daarmee zou bedoelen dat er tot oktober 1996/april 1997 méér zodanige gevallen zouden zijn
geweest dan het ene door S. aangevoerde doch door SROB aanstonds als onvergelijkbaar bestreden geval (vgl.
CvR § 7.3; CvD § 2.3.5; SROB-appèlpleitnota § 1.4 en 3.6).
III.
Ten onrechte althans zonder toereikende motivering heeft de Rechtbank in haar r.oo. 3.23–3.26 beslist dat
SROB aansprakelijk is voor de door S. als gevolg van de aanslag geleden schade, omdat het optreden van die
schade te wijten is aan het ontbreken van instructies van SROB aan S. als bedoeld in r.o. 3.21 (en bestreden in
§ II supra).
a.
Het slagen van een of meer van de klachten van § I en/of II hierboven brengt met zich mee dat ook het hier
bestreden oordeel niet in stand behoort te blijven.
b.
Ten onrechte althans zonder toereikende motivering merkt de Rechtbank het feit dat Jhoda het adres van S.
kende aan als een tekortkoming van SROB in haar zorgplicht ex art. 1638x, zulks omdat SROB niet gesteld heeft
dat Jhoda dit van S. zelf had gekregen of uit de publiciteit rondom S. had vernomen. Naast het hierboven in § II
reeds gestelde, heeft de Rechtbank aldus miskend dat SROB middels haar producties (o.a. 2b en 3 (3°) bij CvA
en 16e bij CvD) heeft aangetoond dat S. adres naar zijn eigen zeggen algemeen bekend was.
Bovendien is noch gebleken noch zelfs door S. gesteld dat Jhoda dit adres van (een) SROB (medewerker) heeft
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gekregen of via het kenteken- of bevolkingsregister dan wel het telefoonboek heeft gevonden of zelfs kunnen
vinden.
c.
Ten onrechte althans zonder toereikende motivering merkt de Rechtbank als kennelijk voor SROB belastend feit
aan dat zijzelf heeft gesteld dat er geen afspraak was tussen S. en Jhoda voor het huisbezoek in de nacht van
de overval. Aldus heeft de Rechtbank miskend dat de bedoelde stelling van SROB (i) slechts aanknoopte bij de
eerdere ontkenning van zo'n afspraak door S. — zulks naar aanleiding van het nog eerder door SROB aan S.
gemaakte verwijt dat hij (blijkens prod. 1 bij CvA) vaker in strijd met haar instructies cliënten thuis ontving en
kennelijk in die lijn ook Jhoda had binnengelaten —, alsook (ii) slechts tot strekking had dat alsdan het motief
voor Jhoda's huisbezoek lag in 'wraak voor ongewenste intimiteiten' (volgens Jhoda) en/of in 'beroving' (volgens
Jhoda en S. en dat beide motieven zodanig veraf staan van S. werkzaamheden voor SROB dat art. 1638x in
casu toepassing mist.
Zie o.a.: prod. 2 en 3 bij CvA; prod. 16 bij CvD; CvR § 6 en 13; CvD § 1.3.2; MvG p. 2 en 7; MvA § 4.4 en 4.7;
Pleitnota SROB § 1.4 en 3.4.
d.
In de voorlaatste passage van r.o. 3.25 overweegt de Rechtbank dat door SROB niet is gesteld dat het
privébeheer van de uitkering van Jhoda door S. heeft bijgedragen aan het besluit van Jhoda om een aanslag op
S. te plegen. Aldus miskent de Rechtbank (i) dat dit financiële motief voor het litigieuze nachtelijke huisbezoek
resp. meer in het algemeen het ontvankelijk moeten zijn van reclasseringsmedewerkers voor huisbezoeken van
cliënten, juist door S. zelf is aangedragen (CvR § 13; MvG p. 2), en (ii) dat SROB de geoorloofdheid van dat
soort bezoeken resp. privébeheer met klem heeft bestreden (CvA § 2.3.2; CvD § 2.2.3; MvA § 1.3 en 4.4–4.7),
zulks zowel om veiligheids- als om vakethische redenen. Door aldus Jhoda voor diens dagelijkse behoeften
financieel van direct (privé)contact met zichzelf afhankelijk te maken, heeft S. immers op ongeoorloofde wijze
een gerede aanleiding gecreëerd voor het litigieuze huisbezoek van deze, naar hij wist, oncoöperatieve en
agressieve cliënt. Daarop behoefde SROB voor haar zorgplicht ex art. 1638x niet bedacht te zijn. Dát, en niet het
'aanslagbesluit' van Jhoda, had derhalve de kern van de overwegingen van de Rechtbank over dit betoog van
SROB moeten vormen.
e.
Eveneens in r.o. 3.25 neemt de Rechtbank als vaststaand aan
'dat S., toen hij de voordeur van zijn woning, welke niet doorzichtig is, na aanbellen opendeed, niet wist dat
Jhoda had aangebeld.'
Daarbij verwierp de Rechtbank de stelling van SROB dat S. vooraf via de intercom bij de toegang van het
flatgebouw al met Jhoda contact had gehad en zelf die centrale deur voor hem geopend had, althans vooraf wist
dat Jhoda voor zijn woningdeur zou staan. De Rechtbank motiveert haar verwerping/passering van dit verweer
met de overweging dat SROB deze stelling te laat, namelijk pas bij appèlpleidooi voor het eerst zou hebben
voorgedragen.
Deze wijze van verwerping/passering van dit belangrijke verweer is onjuist althans ontoereikend gemotiveerd.
Zich baserend op o.a. haar reeds bij CvA in eerste aanleg overgelegde prod. 3 (p. 3, Telegraaf; zie ook CvD
prod. 16a, Brabants Dagblad), waarin de Officier van Justitie in het strafproces tegen S. als volgt wordt geciteerd:
'Die [verklaringen] waren op sommige punten aantoonbaar juist, zoals het aanbellen bij de intercom van de flat.
De verdachte [S.] zegt dat Genny J. plots voor zijn deur stond. Maar een vrouw heeft in de hal van de flat
gehoord dat J. en S. elkaar via de intercom spraken.'
heeft SROB (o.a. bij CvD § 1.3.1 sub c; 1.4; 2.1.2.3; 2.3.1 en 2.5.1; MvA § 1.3 en 4.5–4.7) voortdurend en
onmiskenbaar tot feitelijk uitgangspunt genomen (i) dat S. — via dit intercomcontact — vantevoren wist dat het
Jhoda was die voor zijn flatdeur stond, en (ii) dat daarom de toegangverlening door S. niet alleen in strijd was
met het uitdrukkelijke SROB-verbod op privé-contacten, maar (iii) ook — gezien het tijdstip, de persoon van
Jhoda en het ontbreken van een werkafspraak — een onverantwoorde handelwijze van S., welke (iv) SROB niet
had kunnen voorzien en waartegen (v) de door de Rechtbank (in navolging van S.) bedoelde
beveiligingen/instructies — wat daar ook van zij (vgl. § II supra) — geen soulaas bieden.
Dat dit verweer/betoog van SROB ook door S. reeds vóór het appèlpleidooi aldus is begrepen, blijkt
onmiskenbaar (zo al niet uit diens MvG p. 2, I, 2° al. jo. CvR 13) uit diens eigen appèlpleitnota (p. 1/2), waarin die
feitelijke lezing en argumenten van SROB immers — voor het eerst — worden betwist, zonder dat — uiteraard —
bij de schriftelijke voorbereiding ervan S. reeds kennis had kunnen nemen van de appèlpleitnota van SROB (§
1.2, slot,-§ 1.5). Van een tardief verweer zijdens SROB was dus geen sprake, doch juist van een tardieve
respons zijdens S., nu die zich eerder nimmer had uitgelaten over de toedracht/reden van zijn opendoen voor
Jhoda.
De hier bestreden overweging/beslissing is bovendien ook daarom onaanvaardbaar onevenwichtig, omdat de
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Rechtbank wél de voor het eerst bij appèlpleidooi zijdens S. aangevoerde stellingen overneemt, namelijk dat 'de
voordeur van zijn woning niet doorzichtig is' en dat 'S. niet wist dat Jhoda had aangebeld'.

Incidenteel cassatiemiddel:

Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich meebrengt, doordien
de Arrondissementsrechtbank heeft overwogen, recht gedaan en beslist als in het bestreden vonnis is opgenomen, om de
volgende, mede in onderling verband in aanmerking te nemen, redenen:
In r.o. 3.13 van het bestreden vonnis stelt de rechtbank zich achter het oordeel van de kantonrechter dat 'de wettelijke
formulering van het op de schadevergoedingsverplichting toepasselijke tweede lid van artikel 7A:1638x BW letterlijk volgt'.
De kantonrechter overwoog (onder meer) dat ontstaansvereiste voor de aansprakelijkheid van de werkgever is dat de
schade is overkomen in de uitoefening van de dienstbetrekking.
Het oordeel van de rechtbank over de reikwijdte van de schadevergoedingsplicht die verbonden is aan de niet-nakoming
van de normen als bedoeld in art. 7A:1638x lid 1 BW (oud) is onjuist. Van een schadevergoedingsplicht kan ook sprake zijn
als de schade niet aan de werknemer is overkomen 'in' of 'tijdens' de uitoefening van de dienstbetrekking, maar wel op een
wijze die in een voldoende verband bestaat met de uitoefening van de dienstbetrekking.
'NB: de rechtbank komt uiteindelijk wel tot een soortgelijk resultaat, doch brengt dit onder de (letterlijke) bewoordingen van
lid 2 van art. 7A:1638x BW. Het (voorwaardelijk) incidentele middel laat de mogelijkheid open dat een dergelijk resultaat
buiten (de bewoordingen van) deze bepaling om wordt gerealiseerd.'

Hoge Raad:

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerder in cassatie — verder te noemen: S. — heeft bij exploit van 7 maart 1995 eiseres tot cassatie — verder te
noemen: de Stichting — gedagvaard voor de Kantonrechter te E. en gevorderd, voor zover in cassatie van belang, de
Stichting te veroordelen tot:
a. bij wege van provisionele voorziening: betaling van de door hem geleden schade als gevolg van het verlies aan

arbeidsvermogen ad ƒ 39 837,69, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 juli 1994;
b. betaling van de vermogensschade die voortvloeit uit het op 14 december 1990 aan hem overkomen

arbeidsongeval, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 juli 1994, voor de schade ontstaan voor 1
januari 1992 en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum voor de schade ontstaan na 1
januari 1992 op te maken bij staat, onder aftrek van de schade die betaald is tengevolge van de toegewezen
provisionele voorziening als hierboven onder a opgenomen, met verwijzing voor de concrete vaststelling van
deze vordering naar de schadestaatprocedure;

c. betaling van ƒ 150 000 als vergoeding van de immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf
11 juli 1994;

d. betaling van de buitengerechtelijke kosten ad ƒ 3220.
De Stichting heeft de vorderingen bestreden.
De Kantonrechter heeft bij vonnis van 26 oktober 1995 de vorderingen afgewezen.
Tegen dit vonnis heeft S. hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te H.
Bij tussenvonnis van 4 april 1997 heeft de Rechtbank de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van een nadere
conclusie door S. en iedere verdere beslissing aangehouden.
(…)

2. Het geding in cassatie

(…)

3. Beoordeling van de middelen in het principale en in het incidentele beroep

3.1
In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
i. S. is van 1 januari 1974 tot 1 september 1993 in dienst geweest van de rechtsvoorganger van de Stichting,

aanvankelijk als maatschappelijk werker, en sinds 1985 als sociaal-psychiatrisch werker.
ii. op vrijdagavond 14 december 1990 om ongeveer elf uur is door een reclasseringscliënt op S. bij hem thuis een

aanslag gepleegd, waarbij hij ongeveer veertig keer met een ijzeren hamer op het hoofd is geslagen. Deze
aanslag heeft plaatsgevonden in de deuropening van de woning van S.

iii. De dader heeft vervolgens een aanklacht wegens ontucht tegen S. ingediend, naar aanleiding waarvan S. op 18
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februari 1991 is aangehouden. Hij is strafrechtelijk vervolgd en ten slotte door de Rechtbank te H. vrijgesproken.
iv. op 20 december 1991 is S. per 6 januari 1992 arbeidsgeschikt verklaard. Met ingang van 1 maart 1992 is hij te

werk gesteld in de halfopen gevangenis Maashegge te Stevensweert in de functie van penitentiair
reclasseringsmedewerker.

v. Na ongeveer drie maanden is S. arbeidsongeschikt geworden. Met ingang van 1 september 1993 is aan hem
een invaliditeitspensioen toegekend naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 - 100%. De Stichting
verstrekt uit eigen middelen een maandelijkse aanvulling van 18%.

3.2
In het onderhavige geding heeft S. gevorderd, voor zover in cassatie van belang, vergoeding van vermogensschade, bij
wijze van provisionele voorziening tot een bedrag van ƒ 39 837,69 en voor het overige op te maken bij staat, alsmede
vergoeding van immateriële schade ten bedrage van ƒ 150 000. Hij heeft daaraan ten grondslag gelegd, kort samengevat,
dat de Stichting is tekortgeschoten in haar verplichtingen op grond van art. 7A:1638x (oud) BW, doordat zij, hoewel het haar
bekend was dat haar medewerkers cliënten begeleiden die ook voor hun hulpverleners 'gevaarlijk' zijn, niet de redelijkerwijs
te vergen maatregelen heeft getroffen om de medewerkers, ook in hun privé-leven, te beschermen.
De Stichting heeft betwist dat zij in enige zorgplicht jegens S. is tekortgeschoten. De zorgplicht heeft primair betrekking op
de werkplek, de werkmethoden en de werktuigen waarmee de arbeid wordt verricht. In dit geval heeft het ongeval
plaatsgevonden buiten de werkplek, zonder gebruikmaking van werktuigen van de Stichting alsook buiten werktijd en het
werkverband. Zelfs in de meest ruime opvatting omtrent art. 7A:1638x (oud) BW, respectievelijk art. 3 Arbowet, komt, aldus
de Stichting, aan S. geen beroep op deze artikelen toe.
De Kantonrechter heeft dit verweer gegrond bevonden en de vordering afgewezen.
De Rechtbank heeft in appelgrief 3 van S. de klacht gelezen dat de Kantonrechter de maatstaf dat de schade de werknemer
is overkomen 'in de uitoefening van de dienstbetrekking' onjuist heeft toegepast, en zij heeft het standpunt van S. dat het
onheil hem wel degelijk in de uitoefening van zijn dienstbetrekking is overkomen, juist bevonden. Zij is vervolgens op grond
van hetgeen zij in rov. 3.18 - 3.25 van haar vonnis heeft overwogen, tot de slotsom gekomen dat de Stichting aansprakelijk
is voor de door S. als gevolg van de aanslag geleden schade (rov. 3.26). Hiertegen richt zich het middel in het principale
beroep.

3.3
Blijkens rov. 3.15 van haar vonnis is de Rechtbank ervan uitgegaan dat, wanneer de aard van de werkzaamheden een
verhoogd risico meebrengt dat iemand met wie de werknemer bij de uitvoering van die werkzaamheden contact heeft, hem
in zijn privé-situatie schade toebrengt, moet worden aangenomen dat zodanige schade aan de werknemer is overkomen in
de uitoefening van zijn dienstbetrekking, tenzij de werkgever bewijst dat het optreden van die derde in geen enkel verband
is te brengen met de uitvoering van de werkzaamheden.
Onderdeel I.1, dat klaagt dat dit uitgangspunt onjuist is treft doel. De door de Rechtbank gehanteerde maatstaf is noch met
de bewoordingen, noch met de strekking van art. 7A:1638x te verenigen. Naar zijn tekst gaat het in het eerste lid van dit
artikel om een zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving en de gebruikte werktuigen. Ook al
dienen dit vereiste en het vereiste dat de schade de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen,
ruim te worden uitgelegd, er bestaat geen goede grond deze, ook in het huidige art. 7:658 vervatte vereisten geheel ter zijde
te stellen en de werkgever ook aansprakelijk te achten voor ongevallen die de werknemer in zijn privé-situatie zijn
overkomen. De in art. 7A:1638x neergelegde verplichting van de werkgever de werkzaamheden zodanig te organiseren dat
de werknemer is beschermd tegen aan zijn arbeid verbonden veiligheidsrisico's vloeit niet slechts voort uit de sociaal-
economische positie van de werkgever ten opzichte van zijn werknemer, maar houdt ook nauw verband met zijn
zeggenschap over de werkplek en zijn bevoegdheid zijn werknemer aanwijzingen te geven ter zake van de (wijze van)
uitoefening van diens werkzaamheden. In de regel ontbreken deze zeggenschap en bevoegdheid als het gaat om de privé-
situatie van de werknemer. Dit brengt mee dat de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor ongevallen die de werknemer,
ofschoon samenhangend met zijn werkzaamheden, in zijn privé-situatie zijn overkomen, niet wordt beheerst door de
bijzondere regeling van art. 7A:1638x, maar telkens naar de omstandigheden van het gegeven geval moet worden
beantwoord aan de hand van wat voor dat geval de eis zich als een goed werkgever te gedragen meebrengt. Daarbij
verdient opmerking dat voor een bevestigende beantwoording van deze vraag slechts plaats is onder bijzondere
omstandigheden, waarbij voor gevallen als de onderhavige kan worden gedacht aan een, ook aan de werkgever bekend,
specifiek en ernstig gevaar.
De gegrondbevinding van onderdeel I.1 brengt mee dat de overige klachten van onderdeel I en de subsidiair voorgestelde
onderdelen II en III van het middel in het principale beroep geen behandeling behoeven.

3.4
Het middel in het incidentele beroep strekt ten betoge dat van een verplichting tot schadevergoeding op grond van art.
7A:1638x ook sprake kan zijn, indien de schade de werknemer niet is overkomen 'in' of 'tijdens' de uitoefening van de
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dienstbetrekking, maar wel op een wijze die in een voldoende verband staat met de uitoefening van de dienstbetrekking. Dit
betoog kan S. niet baten, aangezien de Rechtbank blijkens rov. 3.15 van haar vonnis 'in de uitoefening van de
dienstbetrekking' in de door het middel bepleite ruime zin heeft uitgelegd, maar die uitleg op grond van het in 3.3
overwogene moet worden verworpen.

3.5
Uit hetgeen in 3.3 is overwogen volgt dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven. De Hoge Raad kan zelf de zaak
afdoen. Nu appelgrief 3 van S. uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, faalt die grief, terwijl S. blijkens de stukken van het
geding niet heeft gesteld dat in dit geval sprake is geweest van een bijzondere omstandigheid als hiervoor in 3.3, tweede
alinea, bedoeld. Aangezien de overige grieven reeds, in cassatie onbestreden, door de Rechtbank zijn verworpen, moet
derhalve het vonnis van de Kantonrechter worden bekrachtigd.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt het vonnis van de Rechtbank te H. van 4 april 1997;
bekrachtigt het vonnis van de Kantonrechter te E. van 26 oktober 1995;
veroordeelt S. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van de Stichting begroot op in totaal ƒ 6600;
veroordeelt S. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Stichting begroot op
ƒ 5505,30 aan verschotten en ƒ 3500 voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;
veroordeelt S. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Stichting begroot op ƒ 150
aan verschotten en ƒ 3000 voor salaris.

Conclusie

Conclusie

A-G mr. Strikwerda:

1
Het gaat in deze zaak om de uitleg van art. 7A:1638x (oud) BW en, meer bepaald, om de betekenis van de in het tweede lid
daarvan gebezigde woorden 'in de uitoefening zijner dienstbetrekking'.

2
De feiten liggen, kort weergegeven, als volgt.
i. Verweerder in cassatie, hierna: S., was als sociaal-psychiatrisch werker in dienst van (de rechtsvoorgangster

van) de Stichting Reclassering Nederland, eiseres tot cassatie, hierna: de Stichting.
ii. S. heeft in de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de Stichting contact gehad met een cliënt, genaamd

Jhoda.
iii. Op vrijdagavond 14 december 1990 te circa 23.00 uur is S. in de deuropening van zijn woning aangevallen door

Jhoda. Daarbij is S. ongeveer 40 keer met een ijzeren hamer op het hoofd geslagen. Als gevolg hiervan heeft S.
zwaar letsel opgelopen.

iv. In verband met dat letsel is S. tot 24 december 1990 opgenomen geweest in een ziekenhuis. Per 1 september
1993 is S. volledig arbeidsongeschikt verklaard.

v. Jhoda heeft na de aanslag een aanklacht wegens ontucht tegen S. ingediend. Naar aanleiding daarvan is S.
strafrechtelijk vervolgd, maar vrijgesproken, nadien is S. naar aanleiding van een ontuchtklacht van een andere
reclasseringscliënt wel veroordeeld.

3
S. heeft de Stichting gedagvaard voor de Kantonrechter te E. en schadevergoeding gevorderd. Voor zover thans in cassatie
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van belang heeft S. aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat de Stichting tekort is geschoten in haar verplichtingen uit
art. 7A:1638x (oud) BW. De Stichting heeft de vordering van S. bestreden.

4
Bij vonnis van 26 oktober 1995 heeft de Kantonrechter de vordering van S. afgewezen. Naar het oordeel van de
Kantonrechter is de schade S. niet overkomen in de uitoefening van zijn dienstbetrekking.

5
S. is van het vonnis van de Kantonrechter in hoger beroep gegaan bij de rechtbank te H. Hij had succes. De rechtbank
achtte bij vonnis van 4 april 1997 (gepubliceerd in NJkort 1997, 40; besproken door Chr.H. van Dijk in Bb 1997, blz.
155–158) het oordeel van de kantonrechter, dat er geen sprake is van een ongeval dat in de uitoefening van de
dienstbetrekking aan S. is overkomen, onjuist. De Rechtbank stelde in r.o. 3.15 van haar vonnis als algemeen uitgangspunt
voorop:
'Wanneer de aard van de werkzaamheden een verhoogd risico met zich meebrengt dat iemand met wie de werknemer bij
de uitvoering van die werkzaamheden contact heeft hem in zijn privé-situatie schade toebrengt, dan moet worden
aangenomen dat als die betrokken derde inderdaad aan de werknemer schade toebrengt in de privé-situatie, die schade de
werknemer is overkomen in de uitoefening van zijn dienstbetrekking, tenzij de werkgever bewijst dat het optreden van die
betrokken derde in geen enkel verband is te brengen met de uitvoering van de werkzaamheden (met andere woorden: dat
het feit dat juist de werknemer van het optreden van de betrokkene het slachtoffer is geworden op louter toeval berust).'
Naar het oordeel van de Rechtbank heeft de Stichting niet aan haar zorgverplichting voldaan, omdat zij geen maatregelen
heeft getroffen die betrekking hebben op de veiligheid van haar sociaal-psychiatrische werkers (zoals S.) buiten werktijd en
buiten kantoor. Voorts was de rechtbank van oordeel dat veiligheidsmaatregelen, zoals nader in het vonnis omschreven, de
aanslag hadden kunnen voorkomen en dat geen grove schuld kan worden verweten. Onder aanhouding van iedere verdere
beslissing verwees de rechtbank de zaak naar de rol teneinde S. in de gelegenheid te stellen bij nadere conclusie zijn
stellingen inzake het causale verband tussen het ongeval en de omvang van de schade nader uit te werken.

6
De Stichting is tegen het vonnis van de rechtbank (tijdig) in cassatie gekomen met een uit verscheidene onderdelen
opgebouwd middel. S. heeft het middel bestreden met conclusie tot verwerping van het door de Stichting gestelde
cassatieberoep. Voorts heeft S. voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld met één middel. De Stichting heeft dit
middel bestreden en geconcludeerd tot verwerping.

Het principaal beroep

7
Het in principaal beroep voorgestelde middel is opgebouwd uit drie onderdelen, telkens verdeeld in subonderdelen.
Onderdeel I keert zich tegen het oordeel van de Rechtbank dat het ongeval S. is overkomen in de uitoefening van zijn
dienstbetrekking. Onderdeel II bestrijdt, subsidiair, het oordeel van de Rechtbank dat de Stichting tekort is geschoten in haar
zorgplicht jegens S. Onderdeel III richt zich, meer subsidiair, tegen het oordeel van de rechtbank dat de schade te wijten is
aan het tekortschieten van de Stichting in haar zorgplicht jegens S.

8
Centraal in onderdeel I staat de klacht dat door de Rechtbank in r.o. 3.15 van het bestreden vonnis vooropgestelde
algemene uitgangspunt voor de toepassing van art. 7A–638x (oud) BW onjuist is, althans veel te ruim geformuleerd is.

9
De klacht acht ik gegrond. Het door de Rechtbank geformuleerde algemene uitgangspunt, dat erop neerkomt dat de
veiligheidsverplichting van de werkgever zich ook uitstrekt tot de privé-situatie van de werknemer, als er maar enig verband
(niet louter toeval) bestaat met de werkzaamheden, gaat te ver. Het is niet alleen in strijd met de bewoordingen, maar ook
met de strekking van art. 7A:1638x (oud) BW.

10
Naar de letterlijke tekst van art. 7a:1638x (oud) BW betreft de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van de veiligheid van
de werknemer 'de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij den arbeid doet verrichten'. Bij
schending van die zorgplicht, strekt de aansprakelijkheid van de werkgever zich uit tot 'vergoeding der schade aan den
arbeider in de uitoefening zijner dienstbetrekking overkomen'. Het huidige art. 7:658 BW stelt in iets andere bewoordingen
dezelfde beperkingen aan zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever.
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11
In de recente rechtspraak en literatuur wordt het door het eerste lid gestelde werkplek-vereiste en het door het tweede lid
gestelde vereiste dat de schade de werknemer moet zijn overkomen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, ruim
uitgelegd. Zie met name HR 1 juli 1993, NJ 1993, 687, waarin werd geoordeeld dat de zorgplicht van de werkgever niet
beperkt is tot de eigenlijke werkplek, maar zich in beginsel ook uitstrekt tot locaties waar door derden werkzaamheden
worden verricht. Zie nader T. Hartlief, NTBR 1996, blz. 61–62; dez. in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 5 jaar
Nieuw Burgerlijk Recht (1997), blz. 594–609; W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, 18e dr. bew. door
J.W.M. van der Grinten met medewerking van mr. W.A.H.C.M. Bouwens (1997), blz. 134–139; C.J.M. Klaassen, NTBR
1997, blz. 105–110; Arbeidsovereenkomst, losbl., Art. 7:658, aant. 3 (D. Christe). Het geheel weg-interpreteren van de
genoemde beperkingen, wordt echter door niemand verdedigd. Dat zou ook niet stroken met het feit dat de wetgever in het
huidige art. 7:658 BW uitdrukkelijk aan het werkplek-vereiste en het vereiste dat de schade toegebracht moet zijn in de
uitoefening van de werkzaamheden heeft vastgehouden. Het door de Rechtbank geformuleerde uitgangspunt lijkt verwant
aan het door Klaassen, a.w., blz. 109, voorgestelde criterium van de kansvergroting: de werkgever is aansprakelijk voor de
door de werknemer geleden schade, indien de kans op deze schade door de aan de ondergeschikte opgedragen taak is
vergroot. Het door de rechtbank geformuleerde algemene uitgangspunt gaat echter beduidend verder dan het toch al ruime
criterium van Klaassen. Het door Klaassen voorgestelde criterium van de kansvergroting komt immers pas aan de orde,
indien vaststaat dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht (blz. 109 r.k.). Uit de door haar besproken gevallen
blijkt dat Klaassen die zorgplicht beperkt acht tot plaatsen waar de werknemer zich in het kader van zijn functie bevindt.
Geen van de gevallen speelt zich af in de privé-situatie van de werknemer. Ook de door Hartlief bepleite uitbreiding van de
werkgeversaansprakelijkheid (door het oprekken van het werkplekbegrip) gaat niet zo ver dat de zorgplicht van de
werkgever zich zou kunnen uitstrekken tot de privé-situatie van de werknemer. In de door hem genoemde gevallen gaat het
steeds om werknemers die zich voor hun werk buiten de eigenlijke werkplek begeven. Zie NTBR 1996, blz. 62;
Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht, blz. 507/508.

12
Het voormalige art. 7A:1638x BW heeft, evenals het huidige art. 7:658 BW, de strekking de werknemer te beschermen
tegen de aan het werk en de werkomgeving verbonden veiligheidsrisico's. Daartoe wordt op de werkgever de verplichting
gelegd om zodanige veiligheidsmaatregelen te treffen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen
schade lijdt. Deze veiligheidsverplichting van de werkgever is niet gericht op alle risico's welke de werknemer in verband
met de aard van zijn werkzaamheden waar dan ook loopt, maar is speciaal gericht op de aan het werk zelf en aan de
werkomgeving verbonden risico's. De vraag of de werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor door de werknemer
geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met de aard van zijn werkzaamheden, maar buiten het werkmilieu is
toegebracht, zal beantwoord moeten worden aan de hand van de algemene regels inzake aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad; zij valt buiten het toepassingsgebied van de speciaal op de veiligheid van het werkmilieu gerichte
regeling van art. 7A:1638x oud/art. 7:658 huidig BW. Vgl. de conclusie OM (A-G Hartkamp) onder 6 voor HR 16 oktober
1992, NJ 1993, 264 nt. PAS. Vgl. voorts Van Dijk, a.w. blz. 157. Daarbij komt nog het volgende. Volgens de regeling van art.
7A:1638x oud/7:658 huidig BW rust op de werkgever een inspanningsverplichting om de werknemer te beschermen tegen
veiligheidsrisico's. Het ligt niet voor de hand dat deze verplichting zich ook uitstrekt tot situaties waarover de werkgever
geen zeggenschap heeft en waar de werkgever zijn verantwoordelijkheid dus niet kan waarmaken. Aangezien de werkgever
geen zeggenschap heeft over de privé-situatie van de werknemer, kan niet worden volgehouden dat de door art. 7A:1638x
oud/7:658 huidig BW op hem gelegde veiligheidsverplichting zich ook tot die situatie dient uit te strekken. Vgl. de conclusie
OM (A-G Koopmans) onder 7 voor HR 1 juli 1993, NJ 1993, 687 nt. PAS en Ma. Zie ook A.T. Bolt, Preadvies NJV 1996, blz.
88/89.

13
De centrale klacht van onderdeel I treft derhalve naar mijn oordeel doel. De overige klachten van het onderdeel behoeven
dan geen behandeling. Dit geldt ook voor de subsidiair en meer subsidiair voorgestelde middelonderdelen II en III. Het
bestreden vonnis zal niet in stand kunnen blijven. Na vernietiging kan de Hoge Raad de zaak zelf afdoen door op het
bestaande hoger beroep grief 3 alsnog te verwerpen en het beroepen vonnis van de Kantonrechter te E. van 26 oktober
1995 te bekrachtigen.

Het incidenteel beroep

14
Als het principaal beroep slaagt, is de voorwaarde waaronder het incidenteel beroep is ingesteld in vervulling gegaan en
dienst het in het incidenteel beroep voorgestelde cassatiemiddel behandeld te worden.

15
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Het middel keert zich tegen het oordeel van de Rechtbank in r.o. 3.13 van het bestreden vonnis. Het middel verwijt de
Rechtbank te hebben miskend dat van een schadevergoedingsplicht op grond van het tweede lid van art. 7A:1638x (oud)
BW ook sprake kan zijn als de schade niet aan de werknemer is overkomen 'in' of 'tijdens' de uitoefening van de
dienstbetrekking, maar wel op een wijze die in een voldoende verband bestaat met de uitoefening van de dienstbetrekking.

16
Het middel zal reeds wegens gebrek aan belang moeten falen. Wat er ook zij van de strekking van de door het middel
gewraakte r.o. 3.13, in het door de Rechtbank in r.o. 3.15 geformuleerde algemene uitgangspunt ligt besloten dat de
Rechtbank de in het tweede lid van art. 7A:1638x (oud) BW gebezigde woorden 'in de uitoefening zijner dienstbetrekking' in
de door het middel gewenste ruime zin heeft opgevat. De conclusie strekt

in het principaal beroep: tot vernietiging van het bestreden vonnis en tot afdoening van de zaak door de Hoge Raad in
voege als is weergegeven onder 13;
in het incidenteel beroep: tot verwerping.

Noot

Auteur: P.A. Stein

Noot

Ongeval in vrije tijd

Een reclasseringsambtenaar in dienst van de gedaagde stichting wordt bij zijn voordeur door een reclasseringscliënt ernstig
mishandeld en stelt zijn werkgever voor zijn schade aansprakelijk. In art. 7:658 BW is de verplichting van de werkgever
geregeld om de werktuigen en de lokalen, waarin of waarmee de arbeid moet worden verricht zo in te richten als nodig is
om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. De vraag of de werkgever krachtens dit artikel ook aansprakelijk gesteld
kan worden voor schade die de werknemer in een privésituatie heeft ondergaan beantwoordde de Hoge Raad ontkennend,
zelfs al was er een nauwe samenhang tussen het werk en de schade.
De Hoge Raad zag zich daarbij genoodzaakt, op de ratio van het artikel terug te vallen. Een dubbele grondslag werd door
de Hoge Raad aangewezen terzake van de aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen: in de eerste plaats
de sociaal-economische positie van de werkgever ten opzichte van de werknemer, en in de tweede plaats de bevoegdheid
van de werkgever om aanwijzingen te geven. Speelt zich het ongeval af in de particuliere situatie van de werknemer, dan
ontbreekt de tweede grondslag omdat in die omstandigheden geen bevoegdheid van de werkgever tot het geven van
aanwijzingen bestaat. Voor het verhalen van schade op de werkgever kan de werknemer nu geen gebruik maken van de
bijzondere regeling van art. 658, doch hij is aangewezen op de algemene regeling van aansprakelijkheid voor personen en
zaken, waarvan art. 658 een uitbreiding inhoudt.

Gevaarzetting

De rechtbank meende een grondslag voor aansprakelijkheid te hebben gevonden voor ongelukken in de huiselijke sfeer van
het slachtoffer die met zijn werkzaamheden in verband gebracht kunnen worden. Brengt de aard van de werkzaamheden
een verhoogd risico met zich dat zich heeft gerealiseerd, dan moet worden aangenomen dat die schade de werknemer is
overkomen in de uitoefening van zijn dienstbetrekking, tenzij de werkgever bewijst dat het optreden van deze derde niet in
verband met de werkzaamheden kan worden gebracht; m.a.w.: ‘dat het feit dat juist de werknemer van het optreden van de
betrokkene het slachtoffer is geworden op louter toeval berust’.
De rechtbank heeft hier een poging ondernomen om de bekende gevaarzettingstheorie tot toepassing te brengen. Volgens
die leer kan aansprakelijkheid worden gebaseerd op het teweegbrengen van een gevaarlijke situatie. Terwijl gevaarzetting
volgens onze rechtspraak geen zelfstandige grond voor aansprakelijkheid oplevert (HR 22 juni 1979, NJ 1979, 535), kan dit
soms aanleiding geven tot een vermoeden van aansprakelijkheid, dat door de gedaagde met tegenbewijs dient te worden
ontzenuwd (HR 28 juni 1946, NJ 1946, 723 en W.Th. Braams, Buitencontractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen
blz. 321). Een argument voor de afwijzing van de gevaarzetting als grondslag voor aansprakelijkheid vormen de bepalingen
over de aansprakelijkheid voor gevaarlijke zaken van stoffen (art. 173 en 175 boek 6 BW), die bij aanvaarding van
aansprakelijkheid terzake van gevaarzetting in de lucht komen te hangen. Om nu de werkgever in de onderhavige situatie
niettemin aansprakelijk te stellen, heeft de rechtbank de gevaarzettingsleer in de verzwakte vorm waarin deze door de
rechtspraak in een enkel geval wordt toegelaten (als vermoeden van schuld) moeten uitrekken: de gevaarzetting die de
werkgever werd verweten gaf niet rechtstreeks aanleiding tot een vermoeden van aansprakelijkheid, — want daarvoor werd
de grondslag kennelijk onvoldoende geacht, nu dan de stichting voor al haar gevaarlijke cliënten ook jegens
buitenstaanders aansprakelijk zou zijn — maar wel tot het brengen van de aansprakelijkheid in de sfeer van art. 658.
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Volgens het arrest van de Hoge Raad (R.O. 3.3. tweede alinea) bestaat daarvoor geen rechtvaardiging: gevaarzetting heeft
met het artikel niets te maken.
Het arrest is besproken door C.H. van Dijk in Bb 1999, blz. 36. 

PAS

 
Voetnoten

[1]
Zie ook JAR 1999/44; JOR 1999/96 (m.nt. C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra); red.
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