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U kent het wel, zo’n typisch Zeeuwse weg … 



Verkeersongevallen zitten in een klein hoekje 



Wat nu bij (letsel)schade? 

Allerlei situaties mogelijk: 

- Dagje uit; op weg van huis naar het werk of iets er tussenin; 

- Eenzijdig verkeersongeval of niet; 

- Winterse omstandigheden? Gladheid? Code oranje/rood?  

- Gladde banden, geen of niet goed werkende ABS, klapband etc. 

- Ondernemer, werknemer, uitkeringsgerechtigde of gekozen baanloos 

- Wel of geen SVI, WEGAS-/WEGAM- of ongevallenverzekering?  

 

 

 



Overzicht 

- Uitgangspunt: eenieder draagt zijn eigen schade 

- Maar: pech moet weg 

- Vaak: WAM-dekking, maar dat vereist aansprakelijke partij + 
motorrijtuig 

- Eenzijdige ongevallen met motorrijtuig: wat nu? 

- Wel of niet eenzijdige verkeersongevallen zonder 
betrokkenheid van motorrijtuig en/of met onverhaalbare 
schade (geen AVP): wat nu?  

 

 



De werkgever kwam in beeld 

Hoe het begon:  
• materiële schade aan de eigen auto > redelijkheid en billijkheid  ex 

art. 6:248 BW (NJ 1993/264) 
Hoe het zich ontwikkelde:  
• passagiers wel schadeloosstelling en bestuurder niet > redelijkheid 

en billijkheid ex art. 6:248 BW (NJ 2001/253 m.nt. P.A. Stein en NJ 
2004/235 m.nt. Heerma van Voss)  

Hoe het eindigde:  
• plicht tot het afsluiten van een behoorlijke verzekering > goed 

werkgeverschap ex art. 7:611 BW (NJ 2009/330 en 331) 
 



Overzicht werkgeversaansprakelijkheid + 
AVB-dekking werkgever 

Art. 7:658 BW: zorgpplicht voor veilige werkomgeving  

‒ ook op de openbare weg, maar: geen invloed > weg loopt veelal 
dood + motorrijtuigenuitsluiting AVB 

Art. 6:170 en 6:171 BW:  

‒ lijkt niet vaak aan de orde + motorrijtuigenuitsluiting AVB 

Art. 7:611 BW: 

‒ oplossing voor werknemer in 2008 : verzekeringsplicht werkgever 

‒ oplossing voor werkgever in 2012: schenden verzekeringsplicht = 
gedekt onder AVB (ECLI:NL:HR:2012:BV1295)?? 



Werkgeversaansprakelijkheid:  
stand van zaken 

Art. 7:658 BW: biedt vaak geen soelaas, maar als het wel zo is: 
ruime aansprakelijkheid werkgever, let ook op lid 4 (stagiaires, 
uitzendkrachten, zzp’ers etc.)   

Art. 7:611 BW: schenden verzekeringsplicht leidt tot 
aansprakelijkheid (voor zover polis zou hebben uitgekeerd), maar 
niet altijd verzekeringsplicht … 

- sommige verkeersdeelnemers wel en sommigen niet  

- sommige typen van vervoer wel en andere niet  

- sommige werkers wel en andere niet  



Verzekeringsplicht werkgever;  
allerlei vragen 

Hoe moet de werkgever het weten? 
Vb. Verzekeringsplicht werkgever voor werknemer die taart gaat halen 
op verzoek van de werkgever, de fiets pakt en tegen een geparkeerd 
staand busje opklapt? 

Vb. Verzekeringsplicht werkgever voor werknemer die taart gaat halen 
op verzoek van de werkgever, dat lopend doet en in botsing komt met 
een gehaaste mevrouw die om de hoek komt rennen?  

Vb. Verzekeringsplicht werkgever voor werknemer die op weg van huis 
naar het werk, op verzoek van werkgever, met de auto een boodschapje 
doet en daarvoor moet omrijden?  

 



Wat we weten … 
 

Wel: gemotoriseerd verkeer + niet-gemotoriseerd verkeer dat in 
aanraking komt met gemotoriseerd verkeer en voertuigen, zoals 
fiets 

Niet: voetganger ‘sec’ (VR 2012/6) 

Niet: woon/werk-verkeer 

Wel: werkverkeer (koerier) + verkeer dat plaatsvindt krachtens  
verplichtingen uit arbeidsovereenkomst en uit hoofde van door 
werkgever uit te voeren werkzaamheden (NJ 2009/333) 

 

Weet u het al? 



Verzekeringsplicht werkgever; 
allerlei vragen vervolgd 

Hoe moet de ‘werkgever’ het weten? 
 

Vb. Verzekeringsplicht van inlener voor uitzendkracht die met de 
auto rijdt van de ene vestiging van de inlener naar de andere om 
te werken en tegen een boom aanrijdt? 

Vb. Verzekeringsplicht voor opdrachtgever van zzp’er die met de 
auto rijdt van de ene vestiging van de opdrachtgever naar de 
andere om te gaan werken en tegen een boom aanrijdt? 

 



Wat we weten; vervolgd 

Art. 7:611 BW = goed werkgeverschap = Titel 10 van Boek 6 BW, 
afd. 1 “de arbeidsovereenkomst” 
Wat betekent dit? Alleen diegenen met contract of ook 
ingeleende uitzendkrachten? Discussie – wel of niet 
rechtsverhouding die kwalificeert als arbeidsovereenkomst? 
Als het erom gaat of rechtsverhouding kwalificeert als 
abeidsovereenkomst: ook zzp’ers? Overeenkomst van 
opdracht/aanneming maar zie ‘Davelaar/Allspan’-arrest van de 
Hoge Raad, quasi-werkgever 
De rol die art. 6:248 BW mogelijk nog speelt … = Titel 5 van Boek 
6, afd. 4 “Rechtsgevolgen van overeenkomsten” 
 
 
 



Kortom … Joost mag het weten 

 

 



Rb. Midden-Nederland 17 juli 2013, 
ECLI:NL:RBMNE:2013:2833 

Rov. 4.6: 
 
“Deze betalingsverplichting van de werkgever (o.g.v. art. 7:611 BW, toev. LKdH) is gebaseerd op 
de rechtstreeks uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende eisen van de redelijkheid en 
billijkheid. Een met art. 7:658 lid 4 vergelijkbaar artikel ontbreekt. Uit de wetsgeschiedenis blijkt 
dat art. 7:611 BW moet worden gezien als arbeidsrechtelijke uitwerking van de artt. 6:2 en 6:248 
BW, waarbij niet slechts van belang is de bedoeling van partijen onderling, maar ook de voor het 
arbeidsrecht relevante verhoudingen en ontwikkelingen. Hierbij zij opgemerkt dat art. 7:611 BW 
niet primair geschreven is als artikel waarop een aansprakelijkheid kan worden gegrond, maar 
dat dit artikel moet worden gezien als een aanvulling c.q. beperking op de in het arbeidsrecht 
geldende verhoudingen. De rechtbank ziet geen aanknopingspunten om de jurisprudentie op 
grond waarvan de zzp’er onder omstandigheden een beroep kan doen op de bescherming van 
art. 7:658 lid 4, eveneens van toepassing te laten zijn op art. 7:611 BW. Vastgesteld moet immers 
worden dat tussen partijen geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een 
overeenkomst tot opdracht of een aanneemovereenkomst. Op basis van hetgeen partijen hebben 
aangevoerd kan niet gezegd worden dat de verhouding tussen hen zodanig was dat materieel 
sprake was van een arbeidsovereenkomst”.  
 



En de werkgever blijft in vertwijfeling 
achter … 



Gelukkig zijn er verzekeringen! 

Behoorlijke verzekering:  

‒ bedoeling HR: verzekering van de werknemer, zie NJ 2009/330 
en 331, dus: ‘first party’ verzekering, bijv. SVI (+) 

‒ Praktijk laat zien:  ‘third party’ verzekering; WEGAM/WEGAS 

 

Daarnaast: AVB met allerhande clausules over art. 7:611 BW 

 

Erg ingewikkeld geworden. Achterhaald door de rechtspraak.  

Ikzelf zou zeggen: SVI+ sluiten (en uiteraard AVB!)  



Zijn er vragen over verzekeringen? 
SVI?  

 

? 



Zijn er voor het overige 
vragen? 

 

? 



Dank voor uw aandacht 

 
 

Zie ook: 
S.C. van Dijke  

‘Werkgerelateerde verkeersongevallen.  
Hoe ver strekt de aansprakelijkheid van werkgever en 

opdrachtgever?’  
 In: VR 2016/12, pag. 442 e.v. 


