
Zzp’ers die werknemers (willen) worden
De risico’s, gevolgen en hoe deze te voorkomen/te 

ondervangen



Wie is de spreker

Nico de Wit

INTRAMAR insurances
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zzp-ers: van (extra) risico tot verzekeren

 Aansprakelijkheid: wat is de positie van: 

 de inlener/opdrachtgever

 de Klant

 de zzp-er

 Verzekeringen:

 Hoe (als onderneming) om te gaan met de zzp-er?

Wat kan (moet?) de zzp-er zelf verzekeren

 Co- insurance, waiver of subrogation rights
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(Vorige spreker)

Aansprakelijkheid

In opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie doorgaans goed 
uit te sluiten of te beperken (denk ook aan hanteren van 
algemene voorwaarden). 

In arbeidsrechtelijke verhouding niet. Want o.g.v. goed 
werkgeverschap ex artikel 7:611 BW vloeit 
verzekeringsplicht voort voor werkgever. In bijzonder ook 
uit artikel 7:658 BW (arbeidsomstandigheden).
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Wettelijke aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid:
Boek 6 Artikel 170 (6:170 BW)

Aansprakelijkheid voor ongeschikten

1) Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van 
een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de 
ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans 
op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is 
vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van 
hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de 
gedragingen waarin de fout was gelegen.
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Wettelijke aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid:
Boek 6 Artikel 170 (6:170 BW)

2) Stond de ondergeschikte in dienst van een natuurlijke 
persoon en was hij niet werkzaam voor een beroep of bedrijf 
van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de 
ondergeschikte bij het begaan van de fout handelde ter 
vervulling van de hem opgedragen taak.
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Wettelijke aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor ongeschikten

3) Zijn de ondergeschikte en degene in wiens dienst hij stond, 
beiden voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de 
ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet in de 
schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is 
van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de 
omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van hun 
verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is 
bepaald.
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Wettelijke aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Artikel 658

1.

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en 
gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet 
verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden 
alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige 
maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als 
redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in 
de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
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http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel658
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel658/lid1


Wettelijke aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

2.

De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de 
schade die de werknemer in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 
genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in 
belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van de werknemer. 
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http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel658/lid2


Wettelijke aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

3.

Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt 
over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten 
nadele van de werknemer worden afgeweken. 
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http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel658/lid3
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/boek6/titel3/


Wettelijke aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

4.

Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat 
verrichten door een persoon met wie hij geen 
arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot 
en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is 
bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de 
eerste zin van dit lid. 
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http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel658/lid4


Werkgeversaansprakelijkheid.

Werknemer/ondergeschikte kan werkgever aansprakelijk 
stellen voor schade opgelopen bij uitvoering werk.

Opm. : ‘ondergeschikte’ kan ook een zzp-er zijn: 
De Hoge Raad oordeelde dat er een zorgplicht is 
ex artikel 7:658 lid 4:

‘indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden 
verricht, voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk is 
van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht’.
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Wettelijke aansprakelijkheid

Conclusie: 

Werkgever is wettelijk aansprakelijk voor schade aan

een ondergeschikte.
Niet toegestaan hier contractueel van af te wijken.
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Wettelijke aansprakelijkheid

Conclusie: 

Werkgever is wettelijk aansprakelijk voor schade aan

een ondergeschikte.
Niet toegestaan hier contractueel van af te wijken.

Werkgever is wettelijk aansprakelijk voor schade door

een ondergeschikte.

Hiervan kan contractueel wel worden afgeweken.
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Contractuele aansprakelijkheid: de overeenkomst van opdracht

Afspraken met de zzp-er over diens aansprakelijkheid 
tegenover:

- De opdrachtgever

- Uw klant

- Derden: schade aan derde partijen (mensen / zaken)
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Contractuele aansprakelijkheid: de overeenkomst van opdracht

Afspraken met de zzp-er over diens aansprakelijkheid 
tegenover:

- De opdrachtgever : werknemers, materieel, 

en/of equipment:

ter beschikking gestelde instrumenten, gereedschappen etc.
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Contractuele aansprakelijkheid: de overeenkomst van opdracht

Afspraken met de zzp-er over diens aansprakelijkheid 
tegenover:

- De opdrachtgever 

- Uw klant: schade aan mensen, zaken van de Klant
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Contractuele aansprakelijkheid: de overeenkomst van opdracht

Afspraken met de zzp-er over diens aansprakelijkheid 
tegenover:

- De opdrachtgever 

- Uw klant

- Derden: schade aan derde partijen (mensen / zaken)
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Contractuele aansprakelijkheid: de overeenkomst van opdracht

Afspraken met de zzp-er over diens aansprakelijkheid 
tegenover:

- De opdrachtgever 

- Uw klant

- Derden: schade aan derde partijen (mensen / zaken)

? Wat kunnen we hierover niet afspreken?
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Aansprakelijkheid: de overeenkomst van opdracht

In welke mate is de zzp-er aansprakelijk volgens de OvO
(opties-voorbeelden): 

- Volledige aansprakelijkheid voor alle personen- en 
zaakschade, óf 

- Gelimiteerde (€) aansprakelijkheid voor alle personen- en 
zaakschade, óf

- Gelimiteerd in aard van de schade (bijv. alleen directe 
schade) óf

- Gelimiteerd in het soort partijen (bijv. alleen voor schade 
aan andere zzp-ers) 
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Aansprakelijkheid: de overeenkomst van opdracht

Opties (vervolg): 

- Volledige vrijwaring van partijen onderling (knock-for-knock)

- Vrijwaring voor schade boven een bepaald bedrag (cap)

- Vrijwaring voor bepaalde schade boven een bepaald bedrag 
(cap)
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Knock-for-knock: overzichtelijkheid troef

Opties (vervolg): 

KfK volledig betekent volledig voor rekening zzp-er: 

• Schade aan zzp-er zelf

• Schade aan zaken van zzp-er

• Schade van derden (ook: Uw Klant)
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Knock-for-knock: overzichtelijkheid troef

Aandachtspunten:

• Afstand van verhaal t.o.v. elkaar

(waiver of subrogation rights)

• Oók: verhaal door derden (verzekeraars!)

• Vrijwaring voor schade aan = claims van derden
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Knock-for-knock: overzichtelijkheid troef
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Knock-for-knock: overzichtelijkheid troef

Mutual Indemnity Agreement (NOGEPA/IRO)

= collectieve vrijwarings overeenkomst

Oktober 2019:
- ca. 900 entiteiten ondertekenaar
- 11 operators ondertekenaar

Ondertekening ook voor zzp-ers mogelijk

25



Knock-for-knock: overzichtelijkheid troef

Mutual Indemnity Agreement

Wel: 

• vrijwaring zonder ovk met andere contractors
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Knock-for-knock: overzichtelijkheid troef

Mutual Indemnity Agreement

Niet: 

• vrijwaring voor contracterende partijen onderling

• milieuschade (sec)
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Verzekeringen: de zzp-er als bedrijf
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Verzekeringen: de zzp-er IN het bedrijf

Typische verzekeringseisen in de offshore industrie:

Combined General Liability insurance (CGL) (=AVB)

Employers’ Liability insurance (EL) : element AVB
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Verzekeringen: de zzp-er IN het bedrijf

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

Rubrieken verzekering (gedekte elementen)

1) Algemene/wettelijke aansprakelijkheid:
2) Werkgeversaansprakelijkheid
3) Productaansprakelijkheid als leverancier (importeur)
4) Milieuaansprakelijkheid als contractor / eigenaar pand, etc.
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Verzekeringen: de zzp-er IN het bedrijf

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

1) Algemene/wettelijke aansprakelijkheid:
Dekking voor o.a. personen-, zaak- en milieuschade waarvoor 
het bedrijf wordt aangesproken, incl. schade veroorzaakt door
ondergeschikten: werknemers, uitzendkrachten, stagiairs én 
zzp-ers.  (Mits werkzaam voor het bedrijf)
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Verzekeringen: de zzp-er IN het bedrijf

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

2) Werkgeversaansprakelijkheid

Dekking voor schade aan ondergeschikten waarvoor het bedrijf 
wordt aangesproken:  werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, 
én zzp-ers.
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Verzekeringen: de zzp-er ALS bedrijf

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

1) Algemene/wettelijke aansprakelijkheid:
Dekking voor personen- zaak- en milieuschade waarvoor de 
zzp-er wordt aangesproken. 
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Verzekeringen: de zzp-er ALS bedrijf

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven.

2) Werkgeversaansprakelijkheid

Geen dekking vanwege de tweede ‘z’...
Dus: zodra zzp-er wel personeel in dienst neemt, inhuurt etc. 
dient er als volledig bedrijf te worden verzekerd.
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Verzekeringen: de zzp-er ALS bedrijf

Overige verzekeringen voor de zzp-er:

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering

- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

- Verzekering van eigen materieel, equipment, etc.

- Reisverzekering incl. beroepsrisico  (..? - !)

- Ongevallenverzekering 

- Rechtsbijstandverzekering
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Typische verzekeringen in de offshore industrie
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Typische verzekeringen in de offshore industrie

Onderscheid tussen AVB en BA:

AVB biedt dekking voor aanspraken a.g.v. directe fysieke schade 
aan personen of zaken.

BA biedt dekking voor aanspraken a.g.v. vermogensschade 
(immateriële schade)
Bijv. faulty design, adviesfout, nalatigheid.

Voor bepaalde beroepsgroepen verplicht.
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Typische verzekeringen in de offshore industrie

UK situatie:

Op grond van de Employers’ Liability insurance Act 
is verzekering van werkgeversaanprakelijkheid wettelijk 
verplicht. 

Dient te worden aangetoond: EL insurance Certificate

Verzekerde limiet per gebeurtenis:
- onshore werkzaamheden GBP 10.0 mio
- offshore werkzaamheden     GBP   5.0 mio
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Typische verzekeringen in de offshore industrie

UK situatie:

Een ‘One Man Ltd.’ in de UK dient ook een Employers’ Liability
insurance aan te houden.

Employers’ Liability insurance Act. = statutory

(wettelijke verplichting!)
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Verzekeringen: de zzp-er in bedrijf als bedrijf

Advies:
- OvO / inhuurcontract, etc.:

“De zzp-er bevestigt door ondertekening van deze 
overeenkomst dat hij/zij zich afdoende heeft verzekerd   
tegen de risico’s van aansprakelijkheid en van arbeids-
ongeschiktheid”.
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Verzekeringen: de zzp-er als bedrijf

Check: is de zzp-er verzekerd? 

- Is polis een bewijs van verzekering?
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Verzekeringen: de zzp-er als bedrijf

Check: is de zzp-er verzekerd? 

- Is polis een bewijs van verzekering?

- Antwoord: ja, mits de premie is betaald !
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Uitwerking vrijwaring door partijen vs verzekeringen

Casus: werkgeversaansprakelijkheid.

ZZP-er raakt blijvend invalide door arbeidsongeval

Vrijwaring: opdrachtgever heeft vrijwaring met Klant.
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Uitwerking vrijwaring door partijen vs verzekeringen

Posities:

Werken op locatie van en/of onder regie van de Klant: 
1) formele Opdrachtgever bent U 
2) materiële Opdrachtgever (Klant= beheerder werkplek)

ZZP-er:

Ingeval van schade (letsel/dood/zaak) kan hij beide Partijen 
aanspreken want: 
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Wettelijke aansprakelijkheid

(Slide 14: ) “Conclusie: 

Werkgever is wettelijk aansprakelijk voor schade aan

een ondergeschikte.
Niet toegestaan hier contractueel van af te wijken.”

Werkgever is wettelijk aansprakelijk voor schade door

een ondergeschikte.

Hiervan kan contractueel wel worden afgeweken.
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Uitwerking vrijwaring door partijen vs verzekeringen

Vrijwaring werkgever en opdrachtgever: claim komt bij ‘1’.
Verzekeraar stelt werknemer schadeloos verhaalt schade bij ‘2’. 
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Uitwerking vrijwaring door partijen vs verzekeringen (1)

Vrijwaring werkgever en opdrachtgever: claim komt bij ‘1’.
Verzekeraar stelt werknemer schadeloos verhaalt schade bij ‘2’. 

Vrijwaring en afstand van verhaal: verzekeraar (als derde)
is het niet toegestaan te gaan verhalen.

47



Uitwerking vrijwaring door partijen vs verzekeringen (1)

Uitwerking: 
Verzekeraar is beperkt in zijn rechten.
Polisvoorwaarden algemeen : niet toegestaan.

Verzekeraar hoeft (zal) geen dekking verlenen voor claim en 
kosten. 

Belangrijk:
Verzekeraar dient tevoren ingestemd te hebben met afstand 
van verhaal. (Door polisvoorwaarden/clausulering)
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Uitwerking vrijwaring door partijen vs verzekeringen

Conclusie:

Als u KfK contracteert inclusief waiver of subrogation rights
wees er dan zeker van dat uw verzekeringsvoorwaarden hier 
op zijn ingericht.
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Co- insurance - uitwerking

Casus: contractuele verplichting door Klant.  

“Contractor group including, affiliates, subsidiaries,
sub-contractors of any tier, etc.”
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Co- insurance - uitwerking

Casus: contractuele verplichting door Klant.  

“Contractor group including, affiliates, subsidiaries,
sub-contractors of any tier, etc.”

Verzekeringen, bijv.: 
Construction All Risks (CAR)
General liability

Geen problemen met opname co-Assureds.
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Co- insurance - uitwerking

Mogelijkheid/wenselijkheid tot medeverzekering van andere 
partijen is afhankelijk van het soort verzekering en type 
activiteiten.
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Bedankt voor uw aandacht!

Heeft u nog vragen? 

www.intramar.nl
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http://www.tom.energy/

