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Wie draait er op voor de schade van (vrijwillige) medewerkers?
Als vereniging, stichting en werkgever heeft u zorgplicht voor uw personeel en
vrijwilligers. Zowel onder werktijd als daarbuiten kunt u aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade.

Aansprakelijkheid werkgever
Volgens de wet is een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt
tijdens de uitoefening van zijn werk. Tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn
verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (art 7:658 van het Burgerlijk
Wetboek).

Juridisch gezien is er dus sprake van omgekeerde bewijslast. Dit geldt voor al het
personeel, dus ook voor uitzend- en oproepkrachten en vrijwilligers. Wanneer een
(vrijwillige) werknemer een fout maakt en daardoor materiële of immateriële schade
aanricht - aan u, zichzelf of aan derden - draait u daar in principe dus voor op.

Ook wie tijdelijk personeel inhuurt, is verantwoordelijkheid voor de veiligheid,
gezondheid en welzijn van dat ingeleende personeel tijdens het werk. Daarnaast heeft
ook de formele (uitlenende) werkgever verantwoordelijkheden. Hij moet alle
omstandigheden controleren die gevaar kunnen opleveren, liefst nog voordat de tijdelijke
kracht aan het werk gaat.

Als het misgaat
U kunt uw werknemers niet de hele dag in de gaten houden. Des te belangrijker is het
dat u uw zorgplicht nakomt (meer informatie over zorgplicht kunt u terugvinden in het
artikel Arbowet). Bij ongevallen binnen uw organisatie moet u kunnen aantonen dat u
alles heeft gedaan om een ongeluk te voorkomen. Als u niets te verwijten valt, omdat u
heeft voldaan aan de zorgplicht, kan de werknemer echter zelf een boete krijgen.
Bijvoorbeeld als hij zijn veiligheidshelm niet opzet, ondanks directe aanwijzingen van uw
kant. Of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Rechters nemen dit niet zo
gemakkelijk aan, de werknemer moet het wel erg bont hebben gemaakt.

Checklist Wat te doen (of niet)
Een werkgever is niet per definitie kansloos als een werknemer (of een andere
werkgever) hem aansprakelijk stelt voor de gevolgen van een ongeval of
arbeidsongeschiktheid. Vooral niet als de volgende spelregels worden nageleefd:
• Sluit een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) af met een zo ruim mogelijke

dekking. Als uw organisatie werkt met vrijwilligers is dit zelfs verplicht. Controleer de
polisvoorwaarden goed, vooral van de dekkingen tegen letselschade en beroepsziekten.

• Meld ongevallen direct, zowel bij de Arbeidsinspectie (dit is verplicht!) als de verzekeraar
waar u de AVB hebt afgesloten.

• Stel een ongevalsrapportage op of laat dat doen.
• Werk mee als de verzekeraar u vraagt naar alle informatie over het ongeval (toedracht,

getuigen), en naar getroffen veiligheidsmaatregelen (kleding, instructies).
• Heeft u deze zaken op orde, dan kunt u voor de rechter makkelijker bewijzen dat u een

zorgvuldig werkgever bent. Dat kan de claim wegens aansprakelijkheid verzachten of
helemaal doen verdwijnen.

Vraag vrijblijvend advies
Natuurlijk kunt u ook advies krijgen over welke verzekeringen het beste bij uw
organisatie passen. Maak dan een afspraak met een ING Adviseur. Samen met uw
adviseur kunt u bekijken welke verzekeringen u nodig heeft.
• Maak een afspraak met een adviseur


