Jurisprudentie

Aansprakelijkheid
van de supermarkt
voor letsel opgelopen
door bezoekers
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inloopmat.1 Wat voor claims kan (een verzekeraar van) een
supermarkt verwachten en hoe gaat de rechter daar mee
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Art. 6:162 BW

De bezoeker bij wie letselschade is ontstaan, zal zijn vordering veelal baseren op art. 6:162
BW2. Of sprake is van onrechtmatige gevaarzetting moet worden bepaald aan de hand van alle
omstandigheden van het geval waarbij de zogeheten ‘kelderluikcriteria’ zoals in 1965 door de
Hoge Raad geformuleerd van groot belang zijn.3 Beoordeeld moet worden of aan degene die
een situatie in het leven roept die bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en
voorzichtigheid gevaarlijk is, de eis kan worden gesteld dat hij rekening houdt met de
mogelijkheid dat die oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen en
met het oog daarop veiligheidsmaatregelen treft. Daarbij moet gelet worden op de mate van
waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en
voorzichtigheid kan worden verwacht, de grootte van de kans dat daaruit ongevallen kunnen
ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid
van de te nemen veiligheidsmaatregelen.
De feitenrechtspraak over de aansprakelijkheid van supermarkten is casuïstisch van aard, maar
er zijn wel – op de kelderluikcriteria gebaseerde – omstandigheden uit af te leiden die
meewegen bij het oordeel of sprake is van aansprakelijkheid. Ik behandel de omstandigheden
hierna afzonderlijk, maar uiteindelijk zijn het (net als de kelderluikcriteria) communicerende
vaten die elkaar onderling beïnvloeden.
Openbaar versus particulier

De te stellen veiligheidseisen hangen ten nauwste samen met de beoogde bestemming van
een gebouw. Voor een gebouw dat in beginsel voor een ieder toegankelijk is, zoals een winkel,
gelden strengere veiligheidseisen dan voor een woonhuis. Voorbeeld: een glaswand waar
iemand doorheen valt zal in de Jaarbeurs eerder tot aansprakelijkheid leiden4 dan in een
particuliere woning.5

terug

Verminderde oplettendheid

Naarmate een opstal voor meer gebruikers toegankelijk is en voor gebruikers die minder
opmerkzaamheid in acht nemen, zoals winkelend publiek, nemen de veiligheidseisen toe. Een
supermarkt moet rekening houden met de verminderde oplettendheid van klanten – hun ogen
zullen gericht zijn op de schappen met producten. Met deze verminderde oplettendheid van de
klanten was ten onrechte geen rekening gehouden in het geval van 1) een doos in het
gangpad,6 2) een kubus bij de kassa7 en 3) een stuk karton of plastic strip in het gangpad8 of 4)
een lege pallet in een looppad van Aldi.9
Normaal/incidenteel versus abnormaal/structureel

In het algemeen geldt dat normale of incidentele vormen van gladheid of bevuiling, die
eenvoudig waarneembaar of voorzienbaar zijn, niet snel tot aansprakelijkheid leiden. Is echter
sprake van een abnormale of juist structurele vorm van gladheid of bevuiling, die minder goed
waarneembaar is, dan ligt aansprakelijkheid eerder voor de hand.10 Wat is dan normaal?

Normaal/incidenteel
In de winkel wordt als normaal geacht de aanwezigheid van een sperzieboon11, een stuk
bladgroente12 of een bananenschil13 op de vloer. Doorgaans worden in deze zaken de door de
supermarktexploitant getro en maatregelen (maatregelen met betrekking tot een regelmatige
reiniging van de vloer en maatregelen met betrekking tot toezicht en instructie van het
personeel) als voldoende beoordeeld.
Buiten de winkel geldt het volgende. In het algemeen mag van degene die over de stoep of
over de parkeerplaats loopt worden verwacht dat hij rekening houdt met allerlei (zichtbare)
obstakels, zoals lantaarnpalen, brievenbussen en prullenbakken, maar ook met paaltjes en
drempels.14 Aansprakelijkheid wordt dan ook niet snel aangenomen voor obstakels of
ongerechtigheden buiten de supermarkt.15
Bij gladheid door sneeuw gaat het om een incidenteel risico. De lijn in de rechtspraak is dat van
voetgangers in winterse omstandigheden extra oplettendheid mag worden verwacht.16 Van de
terreinbeheerder kan niet worden verwacht dat hij zijn terrein te allen tijde 100% sneeuw- en
ijsvrij houdt. Op hem rust een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.17 Om aan te
tonen dat aan de inspanningsplicht is voldaan zal de bedrijfsmatige terreinbeheerder
doorgaans moeten beschikken over een deugdelijk gladheidsbestrijdingsplan, dat tevens is
nageleefd.18 Overigens werd IKEA aansprakelijk geacht voor de gevolgen van een valpartij op
de stoep voor de winkel door winterse omstandigheden.19 In dit oordeel woog de massaliteit
van vijfduizend bezoekers per dag mee; hierdoor zullen volgens het hof de bezoekers van
IKEA niet steeds voldoende oplettend zijn en zal de kans op ongevallen in het geval van
gladheid min of meer aanzienlijk zijn. “De kosten van maatregelen om gladheid te bestrijden,
moet IKEA redelijkerwijs kunnen bestrijden uit de omzet die met de bedoelde massaliteit
verbonden is.”, aldus het oordeel van het hof dat in stand gelaten werd door de Hoge Raad.
Rutten en Heideman zijn kritisch over het arrest. De massaliteit is wat hen betreft onvoldoende
om aan te nemen dat sprake was van een blootstelling aan een groter risico dan onder de
gegeven omstandigheden verantwoord was. Juist vanwege die massaliteit mag naar hun
mening extra oplettendheid worden verwacht van de benadeelde, met name indien sprake is
van “gewone” weersomstandigheden waarbij altijd rekening moet worden gehouden met een
beetje nattigheid.20 Ik deel de mening van de schrijvers dat het enkele feit dat sprake is van
massaliteit niet tot het oordeel zou moeten leiden dat een bezoeker wordt blootgesteld aan
een groter risico dan onder de gegeven omstandigheden verantwoord is en waarop een
normaal mens bedacht moet zijn. Dit doet afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid die van
de weggebruiker mag worden verwacht. De weggebruiker dient zijn gedrag aan te passen aan
de omstandigheden.

Structureel/abnormaal:
Een plas bier door een gevallen bier esje,21 bloemblaadjes bij een bloemenstand,22 ‘smurrie’
bestaande uit water en groenteresten23 worden als een abnormaal risico aangemerkt waarbij
meer van de supermarkt wordt verwacht. In de uitspraken weegt mee dat dergelijke situaties
zich geregeld zullen voordoen en waarbij min of meer ernstige gevolgen kunnen worden
verwacht. In die gevallen mogen maatregelen van de supermarkt worden verwacht. Onder
deze categorie vallen naar mijn inschatting ook het omgevallen pak vla, de gevallen eieren die
over de vloer uitspreiden of andere gladheid veroorzakende substanties die meer zijn dan een
enkel sla- of bloemblaadje.
Jonger slachto er en ernstiger letsel

Naarmate het slachto er jonger is en het letsel ernstiger, lijkt eerder aansprakelijkheid te
worden aangenomen.24 Echter, Praxis hoeft haar inrichting niet volledig af te stemmen op de
aanwezigheid van kleine kinderen die allerlei vormen van (risicovol) speels gedrag vertonen.
Praxis mag van haar winkelend publiek verwachten dat het in een doe-het-zelfzaak extra
waakzaam is, zeker van degenen die kleine kinderen meebrengen.25 En een supermarkt hoeft
er niet op bedacht te zijn dat een kind een inpaktafel als speeltoestel gebruikt.26
Protocol: niet naleving leidt eerder tot aansprakelijkheid; naleving bevrijdt niet altijd van
aansprakelijkheid

Als de supermarkt niet volgens eigen instructies en protocol heeft gewerkt wordt eerder
geconcludeerd tot aansprakelijkheid. Naleving van het schoonmaakprotocol van de
supermarkt, op grond waarvan de vloer eenmaal per dag gereinigd werd en meerdere keren
per dag werd gecontroleerd op verontreiniging, bevrijdt de supermarkt echter niet van
aansprakelijkheid, aldus die hiervoor genoemde zaak van Rechtbank Noord-Holland waarin
een klant was uitgegleden over smurrie op de vloer bestaande uit water en etensresten.27

Protocol: niet naleving
leidt eerder tot
aansprakelijkheid;
naleving bevrijdt
niet altijd van
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Dat het naleven van het schoonmaakprotocol niet direct betekent dat de supermarkt vrijuit
gaat, kan ik begrijpen. Gewaakt dient echter te worden voor het oordeel op basis van wijsheid
achteraf, de zogenaamde hindsight bias.28 De onrechtmatigheid dient immers niet te worden
geconstrueerd met de kennis van de a oop. In de wetenschap van de a oop van het ongeval,
schuilt het risico dat deze van invloed is op het oordeel over het handelen van de bezitter.29 De
vraag of sprake is geweest van een schending van de zorgplicht door de aangesproken
supermarkt dient te worden beoordeeld naar het moment waarop het ongeval plaatsvond.
Daarbij staat onder meer centraal – gezien het Kelderluikarrest – of de aangesproken partij ten
tijde van het ongeval de juiste afweging van risico en voorzorg heeft gemaakt. Indien de
supermarkt kan aantonen dat zij een deugdelijk protocol hanteert dat tevens is nageleefd zou
dit wel een indicatie kunnen zijn voor een naleving van de zorgplicht.

Zichtbaar/voorzienbaar versus niet zichtbaar/niet voorzienbaar

Meer algemeen geldt dat botsingen met of valpartijen door fysieke obstakels die niet goed
zichtbaar zijn voor potentiële slachto ers, bijvoorbeeld omdat de kleur van het obstakel niet
contrasteert met de ondergrond, eerder tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad leiden
van degene die voor de toestand van de vloer verantwoordelijk was. Dit geldt ook indien
sprake is van een situatie waarin voorwerpen regelmatig op de grond terechtkomen en
daarmee een gevaar vormen voor (onoplettende) klanten.

Goed zichtbaar
Vloeistof op de vloer is voorzienbaar voor bezoekers. Volgens de rechtbank is het feit dat
personeel en bezoekers in de druk bezochte restaurants van McDonald’s30
voedsel(resten) of vloeistof op de vloer kunnen morsen ‘voorzienbaar en zichtbaar’ voor
bezoekers, terwijl het een voor McDonald’s ‘niet continue te vermijden omstandigheid’
betreft. Tegen deze achtergrond behoefde McDonald’s niet ‘ieder risico op het
plaatsvinden van een val als gevolg van op de vloer terechtgekomen vloeistof’ uit te
sluiten. De in casu door McDonald’s getro en voorzorgsmaatregelen, tot uitdrukking
komend in een uitvoerige schoonmaakplanning, op grond waarvan de restaurantvloer
‘op gezette tijden grondig geveegd, gedweild en machinaal geschrobd’ werd, worden
door de rechtbank als voldoende beoordeeld. De rechter wijst de vordering af.31
Voor bezoekers van een supermarkt is het voorzienbaar dat de vloer tussen de
schuifdeuren en de permanente droogloopmat vanwege regenval nat kan zijn. De
supermarkt is niet gehouden tot het tre en van extra maatregelen. Nu eiser op weg naar
buiten was en niet werd afgeleid bij het zoeken naar producten, mocht een gemiddelde
oplettendheid worden verwacht.32
Een mat in een kerk33 is ook zichtbaar voor de bezoeker. De mat was er neergelegd uit
veiligheidsoogpunt, ter afdekking van stroomkabels voor een nabijgelegen kermis. De
mat was goed zichtbaar. Voor extra veiligheidsmaatregelen was geen reden. Het is
algemeen bekend dat een oppervlak dat nat is, gladder wordt.34 Daarvoor hoeft niet extra
gewaarschuwd te worden.
Afwasmiddel op de vloer terwijl er een schoonmakende werkneemster aanwezig is, is
naar het oordeel van de rechtbank voldoende waarschuwing dat voorzichtigheid
geboden was.35

Niet goed zichtbaar
Van een eigenaar van het winkelcentrum, als eigenaar van de opstal, kan verwacht
worden dat zij maatregelen treft om uitglijden op een houten vloer zoveel mogelijk te
voorkomen. Nu de houten vloer voor de uitgang van een lift was gelegen en gebruikers
van de lift dus min of meer onverwacht de houten vloer betraden, terwijl bij een eerdere
inspectie was gebleken dat de anti-sliplaag niet voldeed, acht het hof voorshands
bewezen dat de vloer gebrekkig was, zoals vereist voor aansprakelijkheid ex art. 6:174
en/of 6:162 BW.36
De klant hoeft geen rekening te houden met het wegschuiven van een natte vloermat. Hoewel
klanten bij regenachtig weer rekening moeten houden met een gladde tegelvloer, behoeven zij
er niet op bedacht te zijn dat vanwege de nattigheid de mat (die nu juist is bedoeld ter
voorkoming van uitglijden op de tegels) kan wegschuiven. De supermarkt had er zorg voor
kunnen dragen dat de mat niet kon verschuiven, bijvoorbeeld door deze verdiept in de vloer te
leggen of aan de vloer vast te maken. Niet gesteld is dat en waarom dit voor haar bezwaarlijk
zou zijn geweest. Ook had de supermarkt eenvoudig een waarschuwingsbordje kunnen
plaatsen.37
Wanneer slaat de balans door in het nadeel van de supermarkt?

Eigen schuld

Indien een ongeval mede is veroorzaakt door eigen gedragingen van de benadeelde of van
gebeurtenissen (waaronder begrepen gedragingen van derden) die in zijn risicosfeer liggen,
kan de schade op grond van art. 6:101 BW worden verdeeld over de dader en de benadeelde.
De vergoedingsplicht van de dader wordt dan verminderd met een gedeelte dat voor eigen
rekening van de benadeelde moet blijven. Die verdeling moet in de eerste plaats aan de hand
van de wederzijdse causaliteit plaatsvinden (hoofdregel), waarvan het resultaat vervolgens
veranderd kan worden op gronden van billijkheid (billijkheidscorrectie). Op de aangesproken
partij rust het bewijs van de feiten en omstandigheden waaruit volgt dat sprake is dat sprake is
van eigen schuld.
Het Hof Leeuwarden achtte de enkele onoplettendheid van een bezoeker van een supermarkt
onvoldoende om tot het oordeel te komen dat sprake was van eigen schuld, met name omdat
door de supermarkt niet was aangetoond dat de plas bier was gemarkeerd ter waarschuwing
van het winkelende publiek.38
Een klant van de Hornbach die over enkele grijze elektrabuizen stapte en achterover viel, had
wel eigen schuld van 25% tegen zich te laten gelden. Van een bezoeker van een bouwmarkt
mag naar het oordeel van de rechtbank worden verwacht dat hij in zekere mate erop bedacht
is dat er in de buurt van de kassa’s producten op de grond staan of liggen, omdat deze daar
door klanten worden neergezet, in afwachting van hun beurt.39
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Eveneens 25% eigen schuld werd toegekend in een zaak waarin een winkelende kant struikelde
over een loopplaat die uitstak. Het hof overwoog: “Aan [geïntimeerde] kan worden
toegerekend dat zij haar voeten onvoldoende heeft opgetild en niet heeft uitgekeken
waar zij liep en dit vooral ook in een situatie waarin voor haar onmiskenbaar duidelijk was
dat zij langs een bouwhek een bijzonder pad moest volgen waar het winkelcentrum onder
constructie was. [geïntimeerde] wist ook dat het winkelcentrum verbouwd werd omdat zij
daar regelmatig kwam. Ook in dat kader paste extra oplettendheid. (…) Tegenover de
relatief geringe fout van [appellant 2] om de overgang naar de loopplaat te beveiligen dan
wel voor de rand te waarschuwen, staat hetgeen hiervoor aan [geïntimeerde] als eigen
onoplettendheid wordt toegerekend. Het hof waardeert een en ander in een verhouding
van 1:3, zodat [appellant 2] 25% van de schade aan [geïntimeerde] moet vergoeden, meer
niet.”
De voorzichtige conclusie is dat de enkele schending van de normale oplettendheid niet snel
leidt tot het toepassen van eigen schuld. Onder omstandigheden lijkt een verhoogde
oplettendheid te mogen worden verwacht van de bezoeker (ik denk dan aan gladheid door
ijzel, grotere objecten op een plek waar je ze kan verwachten, zichtbare gevaarlijke situaties).
Voor zover deze schending van deze verhoogde oplettendheid niet leidt tot afwijzing van
aansprakelijkheid, kan dit een percentage eigen schuld opleveren.

Afronding
Ik concludeer voor wat betreft de vordering op grond van art. 6:162 BW dat enige mate van
risico acceptabel is, ook als daardoor mensen ten val komen, mits de aangesproken partij
redelijke maatregelen heeft getro en, welke maatregelen dus niet de strekking hoeven te
hebben ieder risico op een valpartij uit te sluiten. Van een supermarkt kan in elk geval niet
verwacht worden dat zij haar vloer te allen tijde vrij houdt van ongerechtigheden zoals
water/sneeuw of een los item zoals een groenteblad of sperzieboon. Ook kan van de
supermarkt in redelijkheid niet verlangd worden dat zij één personeelslid permanent belast met
het waarschuwen van mensen en/of het voorkomen van ongevallen. Ten slotte mag van een
bezoeker worden verwacht dat hij oplettend is. Wanneer een supermarkt op de hoogte is van
een onveilige situatie, dient zij daar maatregelen tegen te tre en en indien dat niet mogelijk is:
voor de onveilige situatie waarschuwen.

dicht
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