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…en de (mogelijke) noodzaak van de SVI



Stelling:

Een ZZP’er die als bestuurder van een voertuig van zijn
opdrachtgever een eenzijdig ongeval overkomt, kan voor zijn

schade zijn opdrachtgever aanspreken. 



Terug in de tijd

Het Arena-arrest

(ECLI:NL:HR:2001:AA9434)

Redelijkheid en billijkheid



De introductie van de de behoorlijke verzekeringsplicht op 
grond van art. 7:611 BW (met terugwerkende kracht)

Zie onder andere:

Maasman/Akzo Nobel

(ECLI:NL:HR:2008:BB6175)



Het vorenstaande geldt alleen voor de 
werknemer. De ZZP’er is echter geen

werknemer, toch?



Onder omstandigheden kan ZZP’er opdrachtgever
aanspreken voor arbeidsongeval. 

Davelaar/Allspan

(ECLI:NL:HR:2012:BV0616)

Twee criteria:

1. Voor zorg afhankelijk van opdrachtgever

2. Werk verrichten in uitoefening van bedrijf van opdrachtgever



Hoe zit het dan met de behoorlijke
verzekeringsplicht en de ZZP’er?

Zie Rechtbank Midden-Nederland 6 december 2017

(ECLI:NL:RBMNE:2017:6028)

In beginsel dus geen plicht om behoorlijke verzekering af te
sluiten, maar……..



Zie ro. 4.8 van de uitspraak
“De ratio van de verplichting tot het afsluiten van een deugdelijke verzekering is dat een 

werkgever die van zijn werknemer verlangt dat hij zijn werkzaamheden uitvoert in een auto van 
het bedrijf, verplicht is er voor te zorgen dat - in het geval de werknemer met die auto een 

ongeval krijgt - er dekking is voor de schade. Een dergelijke verplichting heeft een opdrachtgever 
in beginsel niet ten opzichte van een zelfstandig ondernemer die een opdracht voor hem uitvoert. 
De zelfstandige opdrachtnemer zal in het algemeen niet gehouden zijn gebruik te maken van de 

bedrijfsauto van diens opdrachtgever en zal als zelfstandig ondernemer in het algemeen juist 
gebruik maken van zijn eigen bedrijfsauto. Dit zou anders kunnen zijn in de bijzondere situatie 

dat de opdrachtnemer de opdrachtgever de verplichting oplegt om bij het uitvoeren van de 
opdracht gebruik te maken van de bedrijfsauto van de opdrachtgever. Onder die omstandigheden 
zou geconcludeerd kunnen worden dat de opdrachtnemer voor het gebruik van de bedrijfsauto in 
dezelfde positie verkeert als de werknemer. Die situatie doet zich in dit geval niet voor, althans dit 
is gesteld noch gebleken. [eiser] heeft enkel naar voren gebracht dat [gedaagde] de bedrijfsauto 

ter beschikking heeft gesteld. Het betoog van [eiser] dat hij reeds om die reden in dezelfde positie 
verkeert als een werknemer, kan niet worden gevolgd. Hij heeft geen feiten of omstandigheden 

naar voren gebracht die aannemelijk kunnen maken dat hij van [gedaagde] instructies had 
gekregen op grond waarvan hij verplicht was de bedrijfsauto van [gedaagde] te gebruiken. De 
positie van [eiser] als zelfstandig ondernemer is op dit punt wezenlijk anders dan die van een 

werknemer. [eiser] beschikte over een eigen (bedrijfs)auto. Dat hij om praktische redenen gebruik 
maakte van de bedrijfsauto van [gedaagde] of dat het voor hem financieel aantrekkelijk was om 

dit te doen, is onvoldoende om te kunnen concluderen dat dit een verplichting was en dat het niet 
ter vrije keuze van [eiser] stond om zijn eigen auto te gebruiken.”



Stelling:

Indien een opdrachtgever op grond van de redelijkheid en 
billijkheid gehouden is om een behoorlijke verzekering af te

sluiten voor verkeersongevallen van de ingeschakelde ZZP’er, 
maar dit nalaat, dan is hij jegens de ZZP’er aansprakelijk. Deze

aansprakelijkheid is gedekt onder de AVB dan wel de 
WEGAS/WEGAM van de opdrachtgever. 



Waarom niet?

1. AVB: motorrijtuigenuitsluiting en zuivere vermogensschade. 

2. WEGAS/WEGAM: Dekt de aansprakelijkheid van de werkgever
jegens de  werknemer. Hier niet aan de orde.



Oplossing:

SVI
(of uitbreiding WEGAS/WEGAM?)



Van belang om nu al af te sluiten voor
het geval dat de Hoge Raad ter zake op 
enig moment ook met terugwerkende
kracht een verplichting introduceert, 

mede vanwege de goede
verzekerbaarheid op dit moment.



Afsluitende opmerkingen

Afwijkende situaties:

1. ZZP’er die op de fiets van de werkgever een eenzijdig ongeval overkomt. 
Geen motorrijtuigenuitsluiting. Maar wel zuivere vermogensschade. 

Oplossing mogelijk in arrest Onderlinge/NN
(ECLI:NL:HR:BV1295)

2. ZZP’er rijdt met zijn eigen auto tijdens de opdracht en hem overkomt een
eenzijdig ongeval. En dan? Eigen SVI en AOV!



Vragen en/of opmerkingen?


