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Hoewel werkgevers er niet zo snel bij zullen nadenken, 

kunnen zij aansprakelijk worden gehouden voor 

de gevolgen van een door hen voor het personeel 

georganiseerde sportactiviteit, zo bleek onlangs (weer) uit 

een uitspraak van de kantonrechter te Utrecht. 

WaT WaS eR aan de hand?

De werkgever had een personeelsactiviteit georganiseerd 

waarbij de werknemers op zogenaamde ‘RIB’ boten (Rigid 

Inflatable Boat, een soort speedboat) een tocht over de 

rivier maakten. Tijdens deze tochten wordt bewust contact 

gezocht met golven. 

In dit geval ging dat mis. De bestuurder van een boot werd 

– na een golf te hebben overwonnen – verrast door de 

aanwezigheid van nóg een golf. Door de klap van de golf 

liepen meerdere opvarenden (werknemers) verwondingen 

op. Een werkneemster, een intercedente, ervoer 

pijnklachten en beperkingen aan nek, rug en arm. 

Deze werkneemster stelde haar werkgever aansprakelijk 

voor de schade die zij leed, omdat zij van mening was dat 

de werkgever haar zorgplicht had geschonden. De wet 

stelt namelijk dat de werkgever onder andere zodanige 

maatregelen dient te treffen als redelijkerwijs nodig zijn 

om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van 

zijn werkzaamheden schade lijdt. 

Maar was deze sportactiviteit wel uitgeoefend ‘in 

de uitoefening van de werkzaamheden’ van de 

werkneemster? En had de werkgever inderdaad 

onvoldoende gedaan ter voorkoming van schade? 

De werkgever stelde dat zij niet aansprakelijk kon worden 

gehouden voor de geleden schade, omdat de activiteit op 

een zaterdag (buiten werktijd dus) werd georganiseerd, 

de inhoud van het programma puur recreatief was, geen 

beloning werd ontvangen voor deelname aan de activiteit 

en er geen verplichting bestond om aan de tocht mee te 

doen.

De rechter dacht hier anders over en overwoog onder 

meer dat de werknemer de sportactiviteit had uitgeoefend 

in het kader van haar werkzaamheden nu het een feit 

van algemene bekendheid is dat een breed netwerk van 

belang is bij het uitoefenen van de werkzaamheden als 

intercedent.

Ook oordeelde de kantonrechter dat onder meer het met 

hoge snelheid varen op een speedboot, het daarbij bewust 

opzoeken van golven en het maken van draaibewegingen 

met een boot een evident gevaarlijke of althans risicovolle 

activiteit is wat de werkgever wist of in ieder geval had 

behoren te weten. De rechter was tot slot van oordeel 

dat de werkgever de activiteit op een andere manier had 

moeten organiseren of er helemaal vanaf had moeten zien. 

De waarschuwing voor een werkgever is duidelijk: ook al 

organiseert zij een activiteit buiten officiële werktijden 

om die bovendien niet verplicht is, zoals in de hiervoor 

besproken kwestie het geval was, dan nog kan een 

werkgever onder omstandigheden aansprakelijk worden 

gehouden voor de schade die de werknemer lijdt.

WeRKGeVeRS, PaS OP MeT SPORT!
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