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STICHTING MAATZORG DE WERVEN,

gevestigd te Delft,

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. J. van Duijvendijk-Brand,

t e g e n

[Verweerster],

wonende te [woonplaats],

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

advocaat: mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Maatzorg en [verweerster].

1. Het geding in feitelijke instanties

[Verweerster] heeft bij exploot van 23 februari 2005 Maatzorg gedagvaard voor de rechtbank 's-
Gravenhage, sector kanton, en gevorderd, kort gezegd, voor recht te verklaren dat Maatzorg
aansprakelijk is voor de schade voortvloeiend uit het verkeersongeval dat [verweerster] op 6 januari
2003 is overkomen en Maatzorg te veroordelen tot een schadevergoeding, nader op te maken bij
staat.

Maatzorg heeft de vordering bestreden.

De kantonrechter heeft, na een comparitie van partijen te hebben gelast, bij vonnis van 16 juni 2005
de vordering toegewezen.

Tegen dit vonnis heeft Maatzorg hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 12 januari 2007 heeft het hof het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Maatzorg beroep in cassatie ingesteld. [Verweerster] heeft
voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van
antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan
deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Maatzorg mede door mr. M.E.M.G.
Peletier, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het principale beroep.

De advocaat van Maatzorg heeft bij brief van 19 juni 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het principale en voorwaardelijk incidentele beroep

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) [Verweerster], geboren in 1963, is op 18 februari 2002 in dienst getreden bij Maatzorg als



verzorgingshulp B.

(ii) De functie van verzorgingshulp B houdt in het verrichten van werkzaamheden bij hulpbehoevenden
thuis.

(iii) In het kader van haar werkzaamheden diende [verweerster] zich van huis naar huis te
verplaatsen, hetgeen zij deed per fiets. De tijd die daarvoor benodigd was, werd beschouwd als
werktijd en werd door Maatzorg uitbetaald.

(iv) Op 6 januari 2003 is [verweerster] tijdens werktijd bij het fietsen van de ene hulpbehoevende
naar de andere hulpbehoevende gevallen, als gevolg van gladheid op de openbare weg.

(v) Bij voornoemd eenzijdig ongeval heeft [verweerster] een dubbele fractuur (een spiraalbreuk) van
het scheenbeen opgelopen.

(vi) [Verweerster] lijdt door het ongeval schade en is daarvoor niet verzekerd.

(vii) De arbeidsovereenkomst tussen partijen is vanwege een reorganisatie bij beschikking van de
kantonrechter van 23 september 2004 ontbonden per 1 december 2004. [Verweerster] heeft hierbij
een vergoeding conform het destijds geldende sociaal plan ontvangen, waarbij voornoemde schade
uitdrukkelijk niet is betrokken.

(viii) [Verweerster] heeft Maatzorg onder meer bij brief van 27 januari 2005 aansprakelijk gesteld voor
de gevolgen van het ongeval.

(ix) Bij brief van 2 februari 2005 heeft (de verzekeraar van) Maatzorg meegedeeld dat geen
aansprakelijkheid wordt erkend.

3.2.1 [Verweerster] vordert in dit geding een verklaring voor recht dat Maatzorg aansprakelijk is voor
de schade als gevolg van het haar overkomen verkeersongeval, alsmede veroordeling tot vergoeding
van die schade, nader op te maken bij staat. Zij baseert haar vordering op de primaire grondslag dat
Maatzorg op de voet van art. 7:658 BW voor de schade aansprakelijk is en subsidiair op de voet van
art. 7:611 BW of de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 BW.

3.2.2 De kantonrechter heeft bij vonnis van 16 juni 2005 de vordering op de subsidiaire grondslag
toegewezen en daartoe onder meer het volgende overwogen.

[Verweerster] is het ongeval overkomen in de uitoefening van haar werkzaamheden. Maatzorg is
daarom in beginsel op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de door [verweerster] ten
gevolge van het ongeval geleden schade, tenzij Maatzorg aantoont dat zij de in lid 1 van bedoeld
artikel genoemde verplichtingen is nagekomen (rov. 4.1).

Maatzorg heeft gesteld dat zij ter voldoening aan die verplichtingen voor een situatie als deze
voldoende instructies heeft gegeven en dat zij daarnaast alternatieve wijzen van vervoer of invulling
van de dienst heeft aangeboden. Binnen haar organisatie wordt een instructie- de "handreiking
zorgverlening tijdens extreem slechte weersomstandigheden" uit 1997- gehanteerd, waarin onder
meer is bepaald dat werknemers, indien zij geconfronteerd worden met extreem slechte
weersomstandigheden, zoals hier volgens Maatzorg het geval was wegens de gladheid door
bevriezing, binnen kantoortijd advies kunnen vragen aan de leidinggevende of buiten kantoortijd
contact kunnen opnemen met (het hoofd van) de bereikbare dienst. Bepaald is verder dat op kosten
van Maatzorg gebruik kan worden gemaakt van een taxi, terwijl als dit niet mogelijk is, de patiënt of
cliënt mag worden afgebeld. Bij een en ander is volgens Maatzorg voorts van belang dat zij geen
enkele zeggenschap heeft over de plaats van het ongeval, te weten de openbare weg, en dat zij
geen invloed kan uitoefenen op de publieke taak van de wegbeheerder om de openbare weg na
sneeuwval schoon te maken (rov. 4.2).

Met het vorenstaande, dat niet door [verweerster] is bestreden, heeft Maatzorg aan haar
zorgverplichting op grond van art. 7:658 voldaan. De vordering op de primaire grondslag van dat
artikel kan niet slagen (rov. 4.3-4.4).

Nu het ongeval plaatsvond tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en derhalve ter voldoening
aan de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, mocht van Maatzorg als goed werkgever verlangd



worden dat zij de risico's die aan het vervoer voor [verweerster] als haar werknemer verbonden
waren tot een minimum zou beperken. Het is daarbij niet van doorslaggevend belang of sprake is van
vervoer met een motorrijtuig dan wel met een fiets, nu de kans op het ontstaan van een ongeval bij
de beide vervoermiddelen zonder meer bestaat en bij een fietser - gelet op diens relatief kwetsbare
positie in het verkeer - zelfs in versterkte mate aanwezig kan worden geacht. Teneinde haar
medewerkers ertoe te brengen risico's tijdens het vervoer dat behoort tot de werkzaamheden te
mijden, mag van Maatzorg verlangd worden deze medewerkers effectief te waarschuwen voor de
bijzondere risico's en de mogelijke gevolgen daarvan, en mag van Maatzorg als goed werkgever
verlangd worden die gevolgen voor haar rekening te nemen al dan niet door het tevoren afsluiten van
een adequate verzekering (rov. 4.6).

Van een effectief waarschuwen als hier bedoeld noch van een adequate verzekering is sprake (rov.
4.7).

Nu het eerder genoemde risico zich heeft verwezenlijkt en Maatzorg de schade voor haar rekening
dient te nemen, is zij aansprakelijk op grond van art. 7:611 (rov. 4.9).

3.2.3 Het hof heeft bij het bestreden arrest het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd en heeft
daartoe, voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen:

"12. (...) Het hof is van oordeel dat de onderhavige situatie, waar sprake is van fietsen op de
openbare weg van het huis van de ene hulpbehoevende naar het huis van de andere
hulpbehoevende niet wordt beheerst door artikel 7:658 BW. Hoewel dit fietsen plaatsvond in de
uitoefening van de werkzaamheden uit de arbeidsovereenkomst, viel dit niet binnen het gezagsgebied
van Maatzorg. Dit brengt mee dat in hoger beroep de vraag dient te worden beantwoord of Maatzorg
aansprakelijk is op grond van artikel 7:611 BW.

13. Het hof is van oordeel dat het fietsen op de openbare weg in het kader van de functie van
[verweerster] in vergelijking met het fietsen op de openbare weg in het algemeen, geen bijzonder
risico met zich meebracht waarvoor Maatzorg had moeten waarschuwen. Tevens speelt de bijzondere
kwetsbaarheid van een fietser in het verkeer zoals deze van belang was in diverse andere rechterlijke
uitspraken, in de onderhavige casus geen rol, omdat het in die gevallen ging om de kwetsbaarheid in
relatie tot een ongeval waarbij een motorvoertuig betrokken was en het hier gaat om het vallen van
de fiets door [verweerster] zelf.

14. Het hof overweegt verder echter als volgt.

14.1. Tussen partijen staat vast dat [verweerster] op 6 januari 2003 is gevallen als gevolg van
gladheid op de openbare weg. Daarbij staat tevens vast dat geen sprake was van extreem slechte
weersomstandigheden. De door Maatzorg gehanteerde handreiking "Zorgverlening tijdens extreem
slechte weersomstandigheden", was derhalve niet van toepassing zodat in het midden kan blijven
wat de strekking van die handreiking is. Voorts is niet gesteld of gebleken dat er voor de
weersomstandigheden zoals die op 6 januari 2003 aanwezig waren, een (andere) instructie van
Maatzorg van toepassing was.

14.2. Voorts is reeds in 2.3. overwogen dat [verweerster] zich in het kader van haar werkzaamheden
van huis naar huis diende te verplaatsen, hetgeen zij deed per fiets. De tijd die daarvoor benodigd
was, werd beschouwd als werktijd en werd door Maatzorg uitbetaald. Een (wezenlijk) deel van de
werktijd was [verweerster] derhalve onderweg in het verkeer. Dit maakte onderdeel uit van de
verplichtingen die voortvloeiden uit de arbeidsovereenkomst en dit gebeurde in het kader van de voor
de werkgever uit te voeren werkzaamheden. Naar het oordeel van het hof brengt het voorgaande
met zich mee dat Maatzorg als goed werkgeefster een adequate voorziening had moeten treffen voor
ongevallen van haar werknemers in het verkeer of de werknemers uitdrukkelijk had moeten
waarschuwen dat er geen voorziening getroffen was en de werknemers geacht werden zelf een
dergelijke voorziening te treffen. Het door Maatzorg aanbieden van een algemeen verzekeringspakket



kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke waarschuwing. Nu Maatzorg dit alles heeft
nagelaten, is zij aansprakelijk voor de schade die door het ontbreken van een adequate voorziening is
veroorzaakt."

3.3 Het middel bestrijdt deze oordelen met een aantal klachten. Bij de beoordeling daarvan wordt het
volgende vooropgesteld.

3.4 Vaststaat dat het ongeval [verweerster] is overkomen in de uitoefening van haar werkzaamheden.

Nu het voorwaardelijk voorgestelde incidentele middel als onjuist bestrijdt het oordeel van het hof dat
het onderhavige geval niet door art. 7:658 "wordt beheerst", zal in de eerste plaats beoordeeld
worden in hoeverre in dit geval, waarin [verweerster] schade heeft geleden als gevolg van een
(eenzijdig) verkeersongeval op de openbare weg, art. 7:658 toepassing vindt, in dier voege dat het
tweede lid van dat artikel meebrengt dat Maatzorg niet aansprakelijk is voor de door [verweerster]
geleden schade, indien komt vast te staan dat voor gevallen als het onderhavige uit het eerste lid van
dat artikel geen zorgplicht voor de werkgever voortvloeit, dan wel dat een zodanige zorgplicht daaruit
wel voortvloeit en Maatzorg daaraan heeft voldaan.

3.5 De zorgplicht van de werkgever op grond van art. 7:658 BW.

3.5.1 De uit art. 7:658 lid 1 voortvloeiende zorgplicht houdt in algemene bewoordingen in dat de
werkgever voor het verrichten van arbeid zodanige maatregelen treft en aanwijzingen geeft als
redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden
schade lijdt.

3.5.2 Bij de beantwoording van de vraag of de werkgever in de gegeven omstandigheden aan deze
zorgplicht heeft voldaan, geldt als uitgangspunt dat de omvang van deze zorgplicht in de eerste
plaats en in elk geval wordt bepaald door hetgeen op grond van de regelgeving op het terrein van de
arbeidsomstandigheden van de werkgever gevergd wordt. De wetgever heeft immers voor ogen
gestaan dat er materieel geen onderscheid bestaat tussen enerzijds de zorgplicht van de werkgever
die in art. 3 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet is omschreven als de zorg "voor de veiligheid en
de gezondheid van de werknemers inzake alle met het werk verbonden aspecten" - welke
omschrijving aansluit bij art. 5 lid 1 van de Kaderrichtlijn Veiligheid en Gezondheid, 89/391/EEG van de
Raad van 12 juni 1989 - en anderzijds de civielrechtelijke zorgplicht (zie de memorie van toelichting bij
de Wet van 30 november 2006, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en enige
andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en
werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid, Stb. 2006, 673, Kamerstukken II 2005/2006, 30
552, nr. 3, p. 30).

3.5.3 De aldus omschreven zorgplicht heeft een ruime strekking en correspondeert met de door de
Hoge Raad aangenomen ruime zorgplicht en de ruime toepassing van het criterium "in de uitoefening
van zijn werkzaamheden" in art. 7:658 lid 1 respectievelijk lid 2 (zie onder meer HR 30 november
2007, nr. C06/171, RvdW 2007, 1030, rov. 3.2). Weliswaar is, zoals de Hoge Raad bij herhaling in het
kader van art. 7:658 heeft uitgesproken, met de zorgplicht van de werkgever niet beoogd een
absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen het gevaar van
arbeidsongevallen, ook niet ten aanzien van werknemers wier werkzaamheden bijzondere risico's van
ongevallen meebrengen. Maar gelet op de zojuist aangegeven ruime strekking van de zorgplicht kan
niet snel worden aangenomen dat de werkgever daaraan heeft voldaan en bijgevolg niet
aansprakelijk is voor door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geleden schade.

3.5.4 In verband met de omvang van de zorgplicht van de werkgever, en meer in het bijzonder ten
aanzien van de vraag wat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs op dit punt van hem gevergd
moet worden, pleegt in bepaalde gevallen, zoals ook het onderhavige, betekenis te worden



toegekend aan de plaats waar de werknemer de werkzaamheden heeft uitgeoefend waarbij deze als
gevolg van een arbeidsongeval schade heeft geleden.

De in art. 7:658 lid 1 bedoelde zorgplicht van de werkgever geldt in de eerste plaats ten aanzien van
de werkzaamheden die worden verricht op de in art. 1 lid 3, aanhef en onder g,
Arbeidsomstandighedenwet - ruim - omschreven "arbeidsplaats", dat wil zeggen iedere plaats die in
verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. De zorgplicht van de
werkgever houdt immers 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 (HR 22 januari 1999, nr. C97/179, NJ 1999, 534; HR 9 augustus 2002, nr. C00/234, NJ
2004, 235; HR 30 november 2007, nr. C06/171, RvdW 2007, 1030).

Maar ook indien de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden op plaatsen komt die
(bijvoorbeeld omdat de werkgever ter plaatse geen enkele zeggenschap heeft ten aanzien van de
gesteldheid, de inrichting, het gebruik door anderen en de veiligheid) niet als "arbeidsplaats" in de
hiervoor genoemde zin kunnen worden aangemerkt, zoals de openbare weg in het geval (als het
onderhavige) van deelneming aan het verkeer, kan de zorgplicht van art. 7:658 meebrengen dat de
werkgever ten aanzien van de uitoefening aldaar van de werkzaamheden maatregelen treft en
aanwijzingen geeft om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, zoals het geval
was in HR 19 oktober 2001, nr. C99/262, NJ 2001, 663.

3.5.5 Wanneer het gaat om gevallen waarin een werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden
deelneemt aan het wegverkeer, zal de omvang van de zorgplicht van de werkgever slechts beperkt
kunnen zijn. De werkgever heeft immers in de regel geen zeggenschap over de inrichting en daarmee
samenhangende verkeersveiligheid van de openbare weg en daarnaast kan een groot aantal andere
factoren bijdragen aan het ontstaan van verkeersongevallen, zonder dat de werkgever daarop door
het treffen van maatregelen of het geven van aanwijzingen effectief invloed kan uitoefenen, afgezien
van de veiligheid van het voertuig dat hij eventueel aan de werknemer ter beschikking heeft gesteld
en het geven van onderricht, instructies en voorschriften die de veiligheid van de werknemer kunnen
bevorderen.

3.6 Een aanvullende zorgplicht van de werkgever op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap)
ten aanzien van schade door verkeersongevallen waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is op
grond van art. 7:658 lid 2.

3.6.1 Gelet op enerzijds de bijzondere gevaren die aan deelneming aan het wegverkeer zijn
verbonden en anderzijds de zojuist genoemde omstandigheid dat de werkgever slechts beperkte
mogelijkheden en een navenant beperkte zorgplicht heeft om maatregelen te treffen en aanwijzingen
te geven teneinde die gevaren te verminderen, met als gevolg dat de werknemer die in de uitoefening
van zijn werkzaamheden door een verkeersongeval op de openbare weg schade lijdt, veelal geen
baat heeft bij de bescherming die art. 7:658 hem biedt, is de vraag gerezen of er voor de werkgever,
naast zijn uit art. 7:658 lid 1 voortvloeiende zorgplicht, een aanvullende verplichting bestaat om
voorzieningen te treffen teneinde de werknemer voor dergelijke schade, geheel of gedeeltelijk
schadeloos te stellen, bijvoorbeeld door uitkering onder een door de werkgever af te sluiten
behoorlijke verzekering ten behoeve van de werknemer.

3.6.2 Met betrekking tot schade die werknemers lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden als
deelnemer aan het wegverkeer, heeft de Hoge Raad die vraag in zoverre bevestigend beantwoord dat
hij in zijn arresten van 1 februari 2008, nrs. C06/044 en C06/211, RvdW 2008, 176 en 178 - in het
verlengde van hetgeen was overwogen in HR 12 januari 2001, nr. C99/125, NJ 2001, 253 en HR 9
augustus 2002, nr. C00/234, NJ 2004, 235 - heeft geoordeeld dat de werkgever uit hoofde van zijn, in
art. 7:611 neergelegde, verplichting zich als een goed werkgever te gedragen, gehouden is zorg te
dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden
dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. Met betrekking
tot die verplichting heeft de Hoge Raad het volgende overwogen.



De omvang van deze verplichting zal van geval tot geval nader vastgesteld moeten worden met
inachtneming van alle omstandigheden, waarbij in het bijzonder betekenis toekomt aan de in de
betrokken tijd bestaande verzekeringsmogelijkheden - waarbij mede van belang is of verzekering kan
worden verkregen tegen een premie waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever kan worden
gevergd - en de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel
naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen. De verzekering
behoeft in elk geval geen dekking te verlenen voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de werknemer. In het bijzonder wanneer voor de werkzaamheden gebruik wordt
gemaakt van een eigen auto van de werknemer, kan aan de verplichting ook voldaan worden door de
werknemer financieel in staat te stellen om voor een behoorlijke verzekering zorg te dragen, mits
hierover in de verhouding tussen de werkgever en de werknemer voldoende duidelijkheid wordt
verschaft. Indien de werkgever is tekortgeschoten in zijn verplichting zorg te dragen voor een
behoorlijke verzekering als hiervoor bedoeld, is hij jegens de werknemer aansprakelijk voorzover deze
door die tekortkoming schade heeft geleden.

3.6.3 De onderhavige zaak roept de vraag op of hetgeen hiervoor in 3.6.2 is overwogen op
overeenkomstige wijze heeft te gelden voor schade die werknemers lijden als gevolg van een ongeval
dat hun overkomt wanneer zij niet aan het gemotoriseerde verkeer maar als fietser of voetganger in
de uitoefening van hun werkzaamheden aan het verkeer deelnemen.

3.6.4 Bij de beantwoording van die vraag moet vooropgesteld worden dat geen rechtvaardiging
bestaat om ten aanzien van de positie van werknemers die in de uitoefening van hun werkzaamheden
zich in het verkeer begeven en als gevolg van een meerzijdig of eenzijdig verkeersongeval schade
lijden, onderscheid te maken tussen hen die een motorvoertuig en hen die een ander (niet-
gemotoriseerd) voertuig, zoals een fiets, besturen. Evenmin gerechtvaardigd is het maken van
onderscheid tussen deze groepen van werknemers en werknemers die in de uitoefening van hun
werkzaamheden als voetganger aan het verkeer deelnemen en daarbij schade lijden als gevolg van
een ongeval waarbij een voertuig is betrokken.

In al die gevallen gaat het immers om risico's die zijn verbonden aan de deelneming aan het verkeer
op de weg, waarvan van algemene bekendheid is dat zij voor met name fietsers en voetgangers een
bijzondere kwetsbaarheid meebrengt ten opzichte van aan het verkeer deelnemende (andere)
voertuigen.

3.6.5 Daarom moet de hiervoor in 3.6.3 genoemde vraag bevestigend worden beantwoord ten
aanzien van de gevallen waarin gezegd moet worden dat deze verkeersdeelnemers als gevolg van
hun kwetsbaarheid in het verkeer een bijzonder risico lopen. Voor fietsers en voetgangers geldt als
zodanig het risico van letsel- of zaakschade als gevolg van een ongeval waarbij een of meer
voertuigen zijn betrokken, en voor fietsers geldt tevens het risico van letsel- of zaakschade als gevolg
van een eenzijdig ongeval dat plaatsvindt tijdens het vervoer per fiets. Deze risico's zijn inmiddels,
naar kan worden aangenomen, eveneens goed verzekerbaar tegen betaalbare premies.

Bij een en ander verdient aantekening dat er vanuit een oogpunt van gelijke behandeling van
werknemers geen goede grond bestaat om anders te oordelen ten aanzien van de schade die
werknemers lijden als gevolg van dergelijke verkeersongevallen indien deze plaatsvinden niet op de
openbare weg maar op het terrein waarover de werkgever zeggenschap heeft (de arbeidsplaats),
voorzover de werkgever voor die schade niet reeds aansprakelijk is op grond van zijn uit art. 7:658
voortvloeiende zorgplicht. Het bijzondere risico dat is verbonden aan de deelneming aan het
wegverkeer verandert immers in principe niet doordat het wegverkeer plaatsvindt op de
arbeidsplaats. Wel moet worden aangenomen dat de plicht van de werkgever op grond van de
arbeidsomstandighedenwetgeving ervoor te zorgen dat verbindingswegen op de arbeidsplaats - dat
zijn de routes waarlangs werknemers zich verplaatsen tijdens het werk - zodanig zijn gelegen en
ingericht dat zij veilig door voetgangers en voertuigen of transportmiddelen kunnen worden gebruikt



(art. 3.14 Arbeidsomstandighedenbesluit, zie HR 6 juni 2008, nr. C07/088, NJ 2008, 326, rov. 3.4.2),
sneller tot aansprakelijkheid ingevolge art. 7:658 zal leiden.

3.7 Afdoening van de middelen.

Het hof heeft in rov. 12 geoordeeld dat "de onderhavige situatie" "niet wordt beheerst door art. 7:658
BW", omdat het fietsen op de openbare weg niet "binnen het gezagsgebied van Maatzorg" viel. Uit
hetgeen hiervoor in 3.5.1-3.5.5 is overwogen blijkt dat dit oordeel in zijn algemeenheid op een
onjuiste rechtsopvatting berust, zodat het voorwaardelijk incidentele middel daarover terecht klaagt.
Het kan evenwel niet tot cassatie leiden omdat het principale middel op grond van het volgende niet
slaagt, zodat de voorwaarde waaronder het incidentele middel is voorgesteld niet in vervulling gaat.

3.7.2 Het hof heeft, ervan uitgaande dat Maatzorg niet op grond van art. 7:658 aansprakelijk is voor
de door [verweerster] geleden schade, terecht in rov. 14 - 14.2 onderzocht of op grond van de uit art.
7:611 voortvloeiende eisen van goed werkgeverschap op Maatzorg de verplichting rustte zorg te
dragen voor een behoorlijke verzekering van de schade die [verweerster] in de uitoefening van haar
werkzaamheden zou kunnen lijden doordat zij als bestuurder van een fiets betrokken zou raken bij
een ongeval als het onderhavige. Het hof heeft die vraag bevestigend beantwoord en Maatzorg
aansprakelijk geoordeeld voor de door [verweerster] geleden schade, omdat Maatzorg niet aan die
verplichting had voldaan.

Uit hetgeen hiervoor in 3.6.1 - 3.6.5 is overwogen volgt dat dit oordeel, wat er zij van de motivering
ervan, juist is.

Hierop stuiten alle klachten van de onderdelen 1.1 - 1.3.5 van het principale middel af.

3.8 Onderdeel 1.4 van het principale middel betreft de omvang van de vergoedingsplicht van
Maatzorg. Het klaagt, zakelijk weergegeven, dat indien het hof, door in het dictum van zijn arrest het
vonnis van de kantonrechter te bekrachtigen, evenals de kantonrechter heeft geoordeeld dat
Maatzorg aansprakelijk is voor de schade voortvloeiende uit het verkeersongeval dat [verweerster] is
overkomen, heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en dat dit oordeel onbegrijpelijk is in
het licht van hetgeen het hof zelf in rov. 14.2 overweegt, te weten dat Maatzorg aansprakelijk is voor
de schade die door het ontbreken van een adequate voorziening is veroorzaakt.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Het hof heeft - terecht - geoordeeld dat Maatzorg jegens
[verweerster] aansprakelijk is voorzover deze schade heeft geleden als gevolg van het tekortschieten
van Maatzorg in haar verplichting zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als hiervoor
bedoeld (zie hiervoor in 3.6.2, slot). In deze zin heeft het hof het vonnis van de kantonrechter
klaarblijkelijk - en in het licht van de daaraan voorafgaande overwegingen (in het bijzonder rov. 4.6)
begrijpelijk - gelezen. Daarom dient het door het hof bekrachtigde dictum van dat vonnis ook in deze
zin te worden verstaan.

3.9 Op grond van het voorgaande kan het principale middel niet slagen. Het voorwaardelijk
voorgestelde incidentele middel behoeft daarom geen verdere behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt Maatzorg in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[verweerster] begroot op € 2.571,34 in totaal, waarvan € 2.496,34 op de voet van art. 243 Rv. te
betalen aan de Griffier, en € 75,-- aan [verweerster].



Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van
Buchem-Spapens, J.C. van Oven, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken
door de raadsheer E.J. Numann op 12 december 2008.


