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Werkgeversaansprakelijkheid verkeerschade voor werknemers
Waarom een WVW-verzekering?
Een uitspraak van de Hoge Raad in januari 2001 blijkt verregaande verzekeringstechnische gevolgen te hebben voor
werkgevers.

De belangrijkste feiten in deze zaak
Vier werknemers van een bedrijf zijn op weg naar een project en rijden gezamenlijk in een bestelbusje. De bestuurder
van dit busje raakt in een slip, slaat over de kop en alle vier de inzittenden lopen letselschade op. De bestuurder heeft
met succes zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De bestuurder kan zijn eigen schade niet op
de WAM-verzekeraar (de verzekeraar van het motorrijtuig) claimen, omdat hij de veroorzaker van het ongeval is. Dit in
tegenstelling tot de overige inzittenden die wel een claim op de motorrijtuigverzekering kunnen indienen (in verband met
aansprakelijkheid).
Zoals blijkt uit bovenstaand voorbeeld kunt u als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uw
werknemers lijden door betrokkenheid bij een ongeval terwijl zij een motorrijtuig besturen tijdens hun werkzaamheden.
Daarbij maakt het geen verschil of de werknemer voor de werkgever op reis is met een bedrijfsauto of met zijn/haar
eigen privé-auto.
De letselschade kan zorgen voor zeer forse schadebedragen voor uw bedrijf.
Daarbij bieden de hieronder genoemde polissen geen dekking:
• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) sluit schades veroorzaakt door of met een motorrijtuig uit.
• De motorrijtuigverzekering (de WAM-dekking) van de veroorzaker/bestuurder van het motorrijtuig dekt niet de eigen
letselschade.
Zonder het afsluiten van een WVW-verzekering ontstaat dus een hiaat in uw dekking.

Premie
• Medewerkers met bedrijfsauto per medewerker: € 22,50 per medewerker
• Medewerkers met een eigen auto die meer dan 5000 km zakelijke kilometers per jaar rijden: € 22,50 per
medewerker
• Overige medewerkers: € 4,05 per medewerker
Bovengenoemde premie is exclusief administratiekosten en assurantiebelasting.
Een uitgebreid overzicht van de dekking vindt u in de polisvoorwaarden die u kunt downloaden op onze site:
www.gebraverzekeringsdienst.nl.
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