
                            

Bijlage 2: Product informatie 
Waarom een Collectieve Ongevallenverzekering?  
 

 
 
Bijlage 2: Jurisprudentie 
 
In bijlage 1 hebben wij als een van de redenen voor het sluiten van een collectieve 
ongevallenverzekering aangegeven dat het aantal aansprakelijkheidsclaims van werknemers jegens 
de werkgever de afgelopen jaren is toegenomen. De aansprakelijkheid van de werkgever voor 
incidenten met of door werknemers, binnen en buiten kantoortijden, is steeds vaker inzet van 
juridische strijd. Wanneer moet de werkgever aantonen dat hij alles heeft gedaan om een ongeval te 
voorkomen? Hoe zit het met de plicht en de aansprakelijkheid van de werkgever bij bedrijfsfeesten, 
teambuildingsuitjes en borrels? Wanneer is de werkgever aansprakelijk? Wat moet de werkgever 
vergoeden en wat is de rol van de werknemer hierin? Wie moet wat bewijzen? 
 
De zorgplicht van de werkgever heeft niet alleen betrekking op de inrichting van een veilige 
werkomgeving, maar ook op veilige gereedschappen, voertuigen, goede opleidingen en 
werkinstructies (artikel 7:658 BW). 
De werkgever moet hierbij kunnen aantonen dat aan deze zorgplicht is voldaan. In recente 
jurisprudentie heeft de Hoge Raad besloten dat de werkgever bovendien ‘aansprakelijk’ kan zijn op 
grond van goed werkgeverschap (of het ontbreken daarvan) op grond van artikel 7:611 BW. De 
werknemer begeeft zich namelijk op verzoek van de werkgever in het verkeer en het verkeer brengt 
meer dan normale risico’s met zich mee. 
Daarom heeft de Hoge Raad bepaald dat de werkgever op grond van redelijkheid en billijkheid 
verplicht is zorg te dragen voor een adequate verzekering dan wel verplicht is de werknemer in de 
gelegenheid te stellen een dergelijke verzekering zelf af te sluiten. Doet de werkgever dat niet, dan 
staat de aansprakelijkheid op basis van artikel 7:611 BW vast. Er is wel een beperking van de 
aansprakelijkheid van de werkgever: de werkgever is namelijk alleen aansprakelijk voor 
verkeersschade die de werknemer tijdens werktijd heeft opgelopen. 
Woon-werkverkeer wordt bijvoorbeeld door de Hoge Raad (nog) niet gezien als werktijd, tenzij de 
werknemer op verzoek van de werkgever collega’s meeneemt naar het werk. 
 
Hieronder geven wij een tweetal voorbeelden van de relatie die de rechter heeft gelegd tussen een 
arbeidsongeval, de zorgplicht en aansprakelijkheid. 
 
1. Een piloot van KLM was betrokken bij een verkeersongeval in een Afrikaans land terwijl hij moest 

wachtenop de retourvlucht. De Hoge Raad oordeelde in 2005 dat er voldoende samenhang was 
tussen de werkzaamheden en het verkeersongeval en dus werd de KLM aansprakelijk gesteld 
voor deze schade. 
De Hoge Raad achtte het namelijk irrelevant dat de piloot de wachttijd vrijwel volledig zelfstandig 
kon invullen en dat het ongeval zich voordeed toen hij op eigen initiatief in een taxi op weg was 
naar een restaurant. Indien de KLM de piloot niet naar het Afrikaanse land had gestuurd in de 
uitoefening van zijn functie, zou het ongeval nooit hebben plaatsgevonden. Op basis van goed 
werkgeverschap was de KLM aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval voor de 
werknemer. 

 
Er was geen collectieve ongevallenverzekering voor de betreffende werknemer van kracht. De 
Hoge Raad heeft geoordeeld dat door de omstandigheid dat de CAO geen verplichting stelt, de 
collectieve ongevallenverzekering te sluiten. Een arbeidsovereenkomst in de gegeven 
omstandigheden kan onder meer meebrengen dat KLM de hier aan de orde zijnde risico’s voor 
eigen rekening neemt. Eventueel door het zelf afsluiten van een adequate verzekering. 
 

2. De aansprakelijkheid van de werkgever geldt ook voor gezelligheidsevenementen. Tijdens een 
jaarlijks kantooruitje van een accountantskantoor stond een ballonvaart op het programma. Bij de 
landing raakt één van de werkneemsters gewond. Zij wordt hierdoor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt. De werknemer verhaalt de hierdoor geleden schade succesvol op haar 
werkgever. Volgens de rechtbank was er voldoen de samenhang tussen het ontstane letsel en de 
werkgever. Het kantoor had de ballonvaart georganiseerd en de werkgever verwacht van de 
werknemers dat zij normaal gesproken ook deelnemen aan dergelijke evenementen. Daarom is 
de werkgever aansprakelijk. 

  


