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TRA 2022/78
Werkgevers zijn op grond van de jurisprudentie van 
de Ho ge Raad gehouden om een behoorlijke verzeke-
ring af te sluiten voor verkeersongevallen van werk-
ne mers. De HR heeft er in het recente arrest van 17 
september 2021 niet voor gekozen om deze verzeke-
ringsplicht uit te breiden naar opdrachtgevers voor 
verkeersongevallen van zzp’ers. Hoewel dit oordeel 
begrijpelijk is, kan niet uitgesloten worden dat nu 
een groep kwetsbare zelfstandigen qua bescherming 
tussen wal en schip dreigt te vallen. Het is gewenst 
dat er op korte termijn een politieke oplossing wordt 
geboden voor deze groep werkenden. 

1.  Inleiding

Wan neer een zzp’er in het kader van de werkzaamheden 
betrokken raakt bij een verkeersongeval is het de vraag of 
hij zijn opdrachtgever kan aanspreken voor de schade. Ten 
behoeve van werk ne mers die zich in een vergelijkbare si tu-
a tie bevinden heeft de Ho ge Raad (hierna: HR) een verze-
keringsplicht geïntroduceerd. De werkgever is on der be-
paalde voorwaarden gehouden om zorg te dragen voor een 
behoorlijke verzekering die de schade van de werk ne mer 
dekt. Mede aan de hand van het recente arrest van 17 sep-
tember 2021 van de HR2 wordt in deze bij dra ge bezien of er 
ruimte is voor uitbreiding van deze verzekeringsplicht naar 
de opdrachtgever voor verkeersongevallen van de zzp’er. 
De vraag wordt in het artikel benaderd vanuit zowel het 
verbintenissenrecht als het arbeidsrecht. 
Om de centrale vraag te be ant woor den wordt in de eerste 
plaats de reikwijdte van de verzekeringsplicht van de 
werkgever in kaart gebracht aan de hand van de re le vante 
jurisprudentie van de HR. Vervolgens wordt bezien of er 
aanleiding bestaat om aan zelfstandigen vergelijkbare be-
scherming te bieden. Deze vraag kan niet los gezien wor-
den van (recente) politieke ontwikkelingen die om die re-
den aan het einde van deze bij dra ge aan bod komen. 

2.  Overzicht: verzekeringsplicht voor 
verkeersongevallen

Op grond van art. 7:685 BW is de werkgever aansprakelijk 
voor de schade die de werk ne mer in de uitoefening van de 
werkzaamheden lijdt, voor zover de werkgever niet heeft 

1 Mr. dr. M. Opdam is werkzaam als professional support lawyer bij Kenne-
dy Van der Laan, Am ster dam en als gastdocent verbonden aan de Vrije 
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2 HR 17 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1267. 

voldaan aan zijn zorgver plich ting. In verkeerssi tu a ties is 
in de regel aan spra ke lijk heid op grond van art. 7:658 BW 
niet aan de orde omdat zeg gen schap van de werkgever 
ontbreekt. Voor bepaalde specifieke si tu a ties in het ver-
keer biedt het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) uit-
komst voor de werk ne mer. 

De HR heeft in verschillende arresten een verzekerings-
plicht voor schade door verkeersongevallen van werk ne-
mers aan ge no men op grond van art. 7:611 BW. 

2.1  Jurisprudentie van de Hoge Raad
De verzekeringsplicht van de werkgever voor verkeerson-
gevallen van werk ne mers werd in 2008 door de HR geïn-
troduceerd in de arresten Maasman/Akzo3 en Kooiker/Taxi
centrale.4 Beide arresten gingen om een werk ne mer die als 
bestuurder betrokken was geraakt bij een verkeersonge-
val. De HR oordeelde dat de werkgever uit hoofde van zijn 
ver plich ting zich als een goed werkgever te gedragen, ge-
houden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering 
van werk ne mers wier werkzaamheden ertoe kunnen lei-
den dat zij als bestuurder van een mo tor voer tuig betrok-
ken raken bij een verkeersongeval. Wan neer de werkgever 
nalaat om een der ge lij ke behoorlijke verzekering af te 
sluiten is hij jegens de werk ne mer aansprakelijk voor de 
schade die de werk ne mer daardoor heeft geleden.
Eind 2008 heeft de HR de reikwijdte van de eerdere twee 
arresten afgebakend.5 De verzekeringsplicht geldt ook 
voor werk ne mers die als fietser in de uitoefening van de 
werkzaamheden aan het verkeer deelnemen en betrokken 
raken bij een eenzijdig of meerzijdig verkeersongeval. 
Voor voetgangers geldt de verzekeringsplicht alleen wan-
neer zij schade lijden door een verkeersongeval waarbij 
een voertuig betrokken is en dus niet bij een eenzijdig 
verkeersongeval. 

De verzekeringsplicht is niet van toepassing bij verkeers-
ongevallen die plaatsvinden tijdens gewoon woon-werk-
verkeer. Aan spra ke lijk heid kan volgens de HR6 wel aan de 
orde zijn wan neer op grond van bij zon dere om stan dig he-
den het vervoer op één lijn is te stellen met vervoer dat 
plaatsvindt krachtens de ver plich tingen uit de ar beids-
over een komst en in het kader van de voor de werkgever 
uit te voeren werkzaamheden. Daarbij verwijst de HR naar 
de si tu a tie uit het arrest De Bont/Ou denallen uit 20027 
waarbij de werk ne mer, die in dienst was als betontimmer-

3 HR 1 februari 2008, NJ 2009, 330 (Maasman/Akzo).
4 HR 1 februari 2008, NJ 2009, 331 (Kooiker/Taxicentrale).
5 HR 12 december 2008, NJ 2009, 332 (Maatzorg/Van de Graaf).
6 HR 19 december 2008, NJ 2009, 333 (Gündogdu/Mulder) en HR 19 decem-

ber 2008, NJ 2009, 334 (Autoster/Hendriks).
7 HR 9 augustus 2002, NJ 2004, 235 (De Bont/Ou denallen Betonbouw).

Verzekeringsplicht voor verkeersongevallen: ook bij 
inschakeling van zpp’ers?



Afl. 11 - november 202212 TRA 2022/78

man en ie de re dag voor een project van Oos ter hout naar 
De ven ter reed, een verkeersongeval overkwam. Hij ont-
ving voor het vervoer een toeslag en er reden drie colle-
ga’s mee. 

In 2011 werd door de HR op de spreekwoordelijke rem ge-
trapt met betrekking tot dit leerstuk.8 Bui ten de hiervoor 
omschreven categorieën is geen ruimte voor een verzeke-
ringsplicht van de werkgever. Het lag volgens de HR op de 
weg van de wetgever om een regeling te maken voor 
eventuele ruimere vormen van werkgeversaan spra ke lijk-
heid.

De omvang van de behoorlijke verzekering waar de werk-
gever voor ver ant woor de lijk is kan niet op voorhand wor-
den vastgesteld, zo volgt on der meer uit het arrest Maas
man/Akzo. De omvang van de ver plich ting dient per geval 
vastgesteld te worden aan de hand van de concrete om-
stan dig he den van het geval. Daarbij komt in het bij zon der 
betekenis toe “aan de in de betrokken tijd bestaande ver-
zekeringsmogelijkheden – waarbij mede van belang is of 
verzekering kan worden verkregen tegen een premie 
waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever kan 
worden gevergd – en de heersende maatschappelijke op-
vattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel 
naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering 
dekking dient te verlenen. De verzekering behoeft in elk 
geval geen dekking te verlenen voor schade die het gevolg 
is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werk ne-
mer”, aldus de HR.
In beginsel wordt in ieder geval de Schade Verzekering In-
zittenden (SVI) toereikend geacht. Een ongevallenverzeke-
ring is dat niet.9 Werkgevers kunnen ook kiezen voor de 
specifieke schadeverzekering voor werk ne mers die on der 
meer dekking biedt voor verkeersongevallen van werk ne-
mers on der werktijd. Overigens zijn er ook verzekeraars in 
de markt die zzp’ers meeverzekeren.10

2.2  Wetsvoorstel verkeersongevallen
De verzekeringsplicht van de werkgever is dus niet wette-
lijk geregeld maar is gebaseerd op jurisprudentie van de 
HR. Eind jaren 90 was er een wetsvoorstel in behandeling 
dat voorzag in wettelijke bescherming voor werk ne mers 
die als bestuurder van een motorrijtuig tijdens het werk 
betrokken raakten bij een verkeersongeval.11 Op deze aan-
spra ke lijk heidsgrondslag zou ook een beroep gedaan kun-
nen worden door per so nen die niet krachtens een ar beids-
over een komst werkzaam zijn. Hiervoor creëerde het 

8 HR 11 no vem ber 2011, NJ 2011/596 (TNT Post/Weijenberg) en HR 11 no-
vem ber 2011, NJ 2011/598 (De Rooyse Wis sel).

9 Hof ’s-Her to gen bosch 22 juli 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2215 en J.C. van 
Oel, ‘Wat is een ‘behoorlijke verzekering’ voor de werk ne mer?’, AV&S 
2015/37.

10 Dit is bij voor beeld het geval bij de werk ne mersschadeverzekering van 
Univé. 

11 Ka mer stuk ken II 1997/98, 25 759, nrs. 1-3, C.C. van Dam, ‘Het wetsvoorstel 
verkeersongevallen’, Verkeersrecht 1997, p. 353 en conclusie T. Hartlief bij 
HR 17 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1267, overweging 4.59. 

voorstel een specifieke grondslag. Het voorstel heeft uit-
eindelijk niet geleid tot een wetswij zi ging. Het werd na 
korte tijd weer ingetrokken. 

3.  Verzekeringsplicht voor de zzp’er: juridisch 
kader

3.1  ‘Werkgeversaansprakelijkheid’ voor schade van 
zzp’ers?

In deze bij dra ge staat de vraag centraal of de verzeke-
ringsplicht die in de vorige paragraaf is beschreven ook 
geldt wan neer sprake is van een ingeschakelde zzp’er die 
schade lijdt door een verkeersongeval. Een zzp’er komt 
geen rechtstreeks beroep toe op de bescherming van art. 
7:611 BW aangezien van een ar beids over een komst geen 
sprake is.

Voor de be ant woor ding van deze vraag is het allereerst 
van belang om in te gaan op art. 7:658 BW. Op grond van 
lid 4 van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor 
schade van per so nen met wie hij geen ar beids over een-
komst heeft en die is geleden in de uitoefening van de 
werkzaamheden. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht 
worden aan schade geleden door een uitzendkracht. De 
uitzendkracht heeft op grond van lid 4 BW de mogelijk-
heid om (naast de formele werkgever) ook de inlener aan 
te spreken ter vergoeding van zijn schade. 

In het arrest Davelaar/Allspan12 is beslist dat – afhankelijk 
van de om stan dig he den van het geval – de opdrachtgever 
op grond van art. 7:658 lid 4 BW ook aansprakelijk kan 
zijn voor schade die een zzp’er lijdt in de uitoefening van 
de werkzaamheden.

Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat de werkzaamhe-
den hebben plaatsgevonden in de uitoefening van het be-
roep of be drijf van de opdrachtgever. De reikwijdte van 
lid 4 moet volgens de HR ruim worden uitgelegd. Naast 
werkzaamheden die in het verlengde van de uitoefening 
van het beroep of be drijf liggen kunnen – afhankelijk van 
de om stan dig he den van het geval – ook nevenactiviteiten 
on der het bereik van lid 4 worden gebracht. 
Daarvoor is on der meer van belang of de opdrachtgever de 
werkzaamheden ook door eigen werk ne mers had kunnen 
laten uitvoeren. Dat is een aanwijzing dat sprake is van de 
beroeps- of be drijfs uit oe fe ning van de opdrachtgever. Of 
er eigen werk ne mers zijn aan te wijzen die de werkzaam-
heden ook daad wer ke lijk verrichten is minder van be-
lang.13 Een voorbeeld waarin de werkzaamheden in ieder 
geval niet zijn verricht in het kader van het beroep of be-

12 HR 23 maart 2012, NJ 2014/414 (Davelaar/Allspan).
13 HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142. Zie hierover: J. Kruijswijk 

Jansen, ‘De grenzen van art. 7:658 lid 4 BW anno nu’, AV&S 2021/16.
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drijf van de opdrachtgever is de schilder die komt schilde-
ren op een advocatenkantoor.14

Ten tweede is voor toepasselijkheid van art. 7:658 lid 4 
BW vereist dat de zzp’er zich, wat betreft de door de werk-
gever in acht te nemen zorgver plich tingen, in een met de 
werk ne mers vergelijkbare positie bevindt. Lid 4 leent zich 
voor toepassing wan neer de opdrachtnemer voor de zorg 
voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor 
wie werkzaamheden worden verricht. Re le vant is in wel-
ke mate de opdrachtgever invloed heeft op de werkom-
stan dig he den van de opdrachtnemer. Met andere woor-
den: bij de be oor de ling van de vraag of een zzp’er on der 
de reikwijdte van art. 7:658 lid 4 BW valt is re le vant of de 
opdrachtgever zeg gen schap heeft over de veiligheid van 
de opdrachtnemer.15

Wan neer een zzp’er schade lijdt in het verkeer zal door de 
zzp’er – net als een werk ne mer – in de regel geen beroep 
gedaan kunnen worden op art. 7:658 BW. Er is immers 
geen sprake van een zorgplichtschending door de op-
drachtgever. Geldt in de si tu a tie dat de zzp’er wel binnen 
het bereik van art. 7:658 lid 4 BW valt een verzeke-
ringsplicht voor de opdrachtgever? Deze vraag stond cen-
traal in het arrest van de HR van 17 september 2021. Hart-
lief vat dit als volgt samen:16

“In de on der ha vi ge zaak is in de kern de vraag of in die 
gevallen (waarin een zelfstandig on der ne mer binnen het 
bereik van art. 7:658 lid 4 BW valt) ook een verzeke-
ringsplicht voor verkeersongevallen aan de orde is, die 
bij gebreke van een ar beids over een komst dan niet op art. 
7:611 BW maar op art. 6:248 BW zou moeten worden ge-
baseerd. Anders geformuleerd: is de opdrachtgever in die 
gevallen, op straffe van aan spra ke lijk heid, jegens een 
door hem ingeschakelde zelfstandig on der ne mer gehou-
den een ‘behoorlijke’ verzekering af te sluiten, ver ge lijk-
baar met de verzekering die hij als werkgever op grond 
van art. 7:611 BW ten behoeve van zijn werk ne mers 
moet afsluiten in verband met het ri si co van een ver-
keersongeval?” 

3.2  HR 17 september 2021: feiten en oordeel rechtbank 
en hof

De betrokkene waar het in het arrest van 17 september 
2021 om draaide was als zzp’er werkzaam als ‘voegersbe-
drijf’. Hij verrichtte werkzaamheden voor het voegersbe-
drijf van zijn ouders. Betrokkene is betrokken geraakt bij 
een eenzijdig verkeersongeval waarbij hij ernstig gewond 
is geraakt. Hij reed op dat moment in de be drijfsauto van 
zijn opdrachtgever (het be drijf van zijn ouders). Vervol-

14 A.R. Houweling & P.L.M. Schnei der, ‘Werkgeversaan spra ke lijk heid voor 
zzp’ers. Noot bij: HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616’. AV&S 
2012/11. 

15 Conclusie Hartlief, overweging 4.42 en noot van G.J.J. Heerma van Voss bij 
HR 23 maart 2012, NJ 2014/414 (Davelaar/Allspan).

16 Conclusie Hartlief, overweging 3.7. 

gens is de betrokkene een procedure gestart omdat hij van 
mening is dat de opdrachtgever tekort is geschoten in de 
ver plich ting om voor een behoorlijke verzekering zorg te 
dragen. 

De zaak is oorspronkelijk gestart als deelgeschilprocedure. 
Dit is een laagdrempelige verzoekschriftprocedure voor 
betrokkenen met letselschade waarin de civiele rechter 
over een geschilpunt (‘deelgeschil’) een beslissing kan ne-
men zodat par tij en vervolgens bui ten ge rech te lijk verder 
kunnen on derhandelen. Na enkele procedurele omzwer-
vingen was het aan de Rechtbank Mid den- Ne der land om 
in de bodemprocedure die de benadeelde was gestart een 
oordeel te geven.17 De rechtbank oordeelde dat het niet af-
sluiten van een inzittendenschadeverzekering voor de be-
drijfsauto door de opdrachtgever niet in strijd is met de 
ten opzichte van de betrokkene in acht te nemen redelijk-
heid en billijkheid en dat van on recht ma tig handelen dan 
ook geen sprake is.

Het Hof Arn hem-Leeu war den18 achtte vervolgens “niet 
uitgesloten dat de aanvullende werking van de redelijk-
heid en billijkheid in de rechtsverhouding tussen een op-
drachtgever en een opdrachtnemer die niet in een ar-
beidsrechtelijke verhouding staat tot die opdrachtgever 
on der om stan dig he den meebrengt dat op de opdrachtge-
ver een verzekeringsplicht rust die ver ge lijk baar is met de 
verzekeringsplicht die die opdrachtgever op grond van art. 
7:611 BW jegens zijn werk ne mers heeft.” 
Voor het aannemen van een verzekeringsplicht dient 
sprake te zijn van ‘bij zon dere om stan dig he den’. Een van 
die om stan dig he den is volgens het hof “dat de zelfstandig 
on der ne mer, die werkzaamheden heeft verricht in de uit-
oefening van het beroep of be drijf van degene in opdracht 
van wie de arbeid is verricht, zich in een vergelijkbare po-
sitie bevindt als een werk ne mer die werkzaam is in het 
be drijf van de opdrachtgever.” Het hof lijkt daarmee uit te 
gaan van een analoge toepassing van het arrest Davelaar/
Allspan. 
Op dit laatste punt strandt de vordering van de zzp’er in 
deze procedure. De zzp’er nam volgens het hof niet een 
vergelijkbare positie in als een werk ne mer in het be drijf 
van de opdrachtgever. Bij dit oordeel werd van belang ge-
acht dat de werkzaamheden werden uitgevoerd op basis 
van een op gelijkwaardigheid gebaseerde relatie en dat 
van een gezagsverhouding niet is gebleken. De opdracht-
gever was daarom niet gehouden om een behoorlijke ver-
zekering af te sluiten. Er is ook geen sprake van on recht-
ma tig handelen van de opdrachtgever, waarbij het hof ook 
van belang acht dat betrokkene het on der ne mersri si co, 
namelijk het ri si co op arbeidsongeschiktheid, had gedekt 
door het afsluiten van een particuliere ar beids on ge schikt-
heids ver ze ke ring.

17 Rb. Mid den- Ne der land 6 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6038.
18 Hof Arn hem-Leeu war den 10 december 2019, JA 2020/37.
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3.3  HR 17 september 2021: geen inhoudelijk oordeel
De betrokkene is het niet eens met het oordeel van het hof 
en heeft het geschil voorgelegd aan de HR. De HR komt 
echter niet toe aan een inhoudelijk oordeel. De be lang rijk-
ste klacht van betrokkene komt er kort gezegd op neer dat 
hij wel een vergelijkbare positie innam als een werk ne mer 
van de opdrachtgever. De klachten van betrokkene kun-
nen volgens de HR niet leiden tot ver nie ti ging van het ar-
rest. De HR doet de zaak af op grond van art. 81 RO. 

Door de aan spra ke lijk heids ver ze ke raar van de opdracht-
gever was voorwaardelijk incidenteel cas sa tie be roep in-
gesteld tegen het oordeel van het hof dat niet is uitgeslo-
ten dat op de opdrachtgever een verzekeringsplicht rust. 
Volgens de verzekeraar heeft het hof “miskend dat op de 
opdrachtgever, die in de uitoefening van zijn beroep of be-
drijf een zelfstandig opdrachtnemer werkzaamheden laat 
verrichten, geen verzekeringsplicht rust die ver ge lijk baar 
is met de verzekeringsplicht die een werkgever op grond 
van art. 7:611 BW in bepaalde gevallen jegens zijn werk-
ne mers kan hebben, noch op grond van art. 6:248 lid 1 
BW, noch op een andere rechtsgrond.”19 Dit incidentele 
beroep, dat was ingesteld on der de voorwaarden dat de 
klachten van betrokkene (het middel in het prin ci pa le be-
roep) tot ver nie ti ging van het arrest van het hof zouden 
leiden, behoefde door het falen van deze klachten geen 
behandeling. 

4.  Behoorlijke verzekering voor de zzp’er na het 
arrest van de HR

4.1  Geen verzekeringsplicht voor schade van 
zelfstandigen

Waar het hof nog had geoordeeld dat een verzeke-
ringsplicht voor de opdrachtgever niet is uitgesloten ont-
houdt de HR zich op dit punt van een inhoudelijk oordeel. 
Omdat de HR het prin ci pa le beroep verwerpt met een be-
roep op art. 81 RO, komt de HR niet toe aan een inhoude-
lijk oordeel over de reikwijdte van de verzekeringsplicht. 
Uit het arrest kan daarom niet worden afgeleid dat de HR 
het eens is met de opvatting van het hof dat een verzeke-
ringsplicht niet is uitgesloten. De HR laat daarmee de 
praktijk in onzekerheid achter.

Hartlief betoogt in zijn conclusie on der het arrest van de 
HR dat er geen ruimte is om het bereik van de verzeke-
ringsplicht ex art. 7:611 BW door te trekken naar zelfstan-
dig on der ne mers. Daarbij acht Hartlief allereerst van be-
lang dat de HR in eerdere jurisprudentie ‘de deur voor 
uitbreiding van de verzekeringsplicht heeft dicht gegooid’. 
Het introduceren van verdergaande bescherming is aan de 
wetgever gelaten. Daarnaast bestaat er volgens Hartlief 
een ri si co op afbakeningsvragen nu de reikwijdte van een 
verzekeringsplicht voor zelfstandigen afhankelijk zal zijn 
van de om stan dig he den van het geval. Hartlief en Oskam 

19 Conclusie Hartlief overweging 5.1. 

wijzen er mijns inziens terecht op dat met het aannemen 
van een verzekeringsplicht met betrekking tot zelfstandi-
gen een nieuwe ‘doos van Pandora’ zou worden ge opend.20

Los van de hierboven genoemde bezwaren kan het be-
staan van een verzekeringsplicht voor de zzp’er, over de 
boeg van het arrest Davelaar/Allspan, naar mijn mening in 
het algemeen niet aan de orde zijn. Een vergelijkbare 
zienswijze werd eerder naar voren gebracht door Dijke en 
Emden in hun noot bij het arrest van het Hof voor de JA.21 
Dit zal ik hieron der toelichten.
Een zelfstandige zal zich in het kader van het voor art. 
7:611 BW re le vante ri si co (te weten schade door een ver-
keersongeval) nimmer in een met de werk ne mer verge-
lijkbare positie bevinden. Van een zelfstandige kan im-
mers verlangd worden dat hij zelf zorgdraagt voor een 
adequate verzekering. 
Een zzp’er die tijdens de uitoefening van de werkzaamhe-
den een arbeidsongeval overkomt kan de opdrachtgever 
op grond van arrest Davelaar/Allpan en art. 7:658 lid 4 BW 
aanspreken. Eén van de voorwaarden voor een geslaagd 
beroep op lid 4 is dat de zelfstandige zich wat betreft de 
door de werkgever in acht te nemen zorgver plich ting, in 
een met de werk ne mer vergelijkbare positie bevindt. Hij 
is dan immers voor de zorg voor zijn veiligheid afhanke-
lijk van (de om stan dig he den bij de) opdrachtgever. 
En hierin ligt een belangrijk verschil met de aan spra ke lijk-
heid van de werkgever wegens een schending van de ver-
zekeringsplicht op grond van het goed werkgeverschap. 
Een zelfstandige zal voor zijn veiligheid in het verkeer in 
de regel niet afhankelijk zijn van de opdrachtgever. Ik ga 
ervan uit dat een zelfstandige bij de uitvoering van de 
werkzaamheden in beginsel gebruik zal maken van zijn 
eigen vervoermiddel zoals een be drijfsbusje, bezorgfiets 
of taxi. Het is dan aan de zelfstandige om te zorgen dat het 
vervoermiddel adequaat verzekerd is bij voor beeld door 
een SVI af te sluiten. Een der ge lij ke verzekering is in de re-
gel gekoppeld aan de bestaande autoverzekering. 
Daarbij is re le vant dat de zzp’er (in tegenstelling tot de 
gewone werk ne mer) ook zelf ver ant woor de lijk is voor het 
afsluiten van diverse andere verzekeringen zoals een be-
drijfs aan spra ke lijk heids ver ze ke ring, een be roeps aan spra-
ke lijk heids ver ze ke ring of een ar beids on ge schikt heids ver-
ze ke ring. Hier is geen rol weggelegd voor de opdrachtgever.

Nu komt het voor dat de zelfstandige gebruikmaakt van 
een vervoermiddel van de opdrachtgever, maar ook in die 
si tu a tie kan niet gezegd worden dat de veiligheid van de 
zzp’er zich (primair) in het domein van de opdrachtgever 
bevindt. Ook de betrokkene in het arrest dat centraal staat 

20 P. Oskam, ‘De verzekeringsplicht in relatie tot de zzp’er. Hoe krachtig is de 
rem van de HR? Annotatie bij HR 17 september 2021,  
ECLI:NL:HR:2021:1267’, TVP 2021, nr. 4. 

21 Noot van S.C. Dijke en E.A.L. Emden bij Hof Arn hem-Leeu war den 10 de-
cember 2019, JA 2020/37. Vergelijk: M. Bouwman & E.R. de Jong, ‘Zzp’er 
en verkeersongevallen’, AV&S 2021/3. 
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in deze bij dra ge was een ongeval overkomen, terwijl hij 
reed in de be drijfsauto van zijn opdrachtgever. 
Voor deze gevallen ben ik van mening dat van een zelf-
standige mag worden verwacht dat hij vooraf een inventa-
risatie maakt van de ri si co’s en indien nodig bedingt dat 
de opdrachtgever zorg draagt voor een adequate verzeke-
ring of zelf op zoek gaat naar behoorlijke ver ze ker ings-
dek king. Het is niet ongebruikelijk dat de opdrachtnemer 
en opdrachtgever contractuele afspraken maken wan neer 
gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen van de op-
drachtgever.22 Er kunnen bij voor beeld afspraken worden 
gemaakt over een vergoeding voor het gebruik van de 
hulpmiddelen of over de draagplicht bij schade. Dit biedt 
de gelegenheid om ook verzekeringsrechtelijke kwesties 
aan de orde te stellen. Wan neer de zelfstandige nalaat om 
vooraf afspraken te maken, zou aan spra ke lijk heid niet aan 
de orde moeten zijn. 

Uiteraard mogen bij bovenstaande redenering de kwets-
bare zelfstandigen niet uit het oog worden verloren. Door 
de toename van de keuze voor zelfstandig opdrachtne-
mers in plaats van werk ne mers, kan de vraag gesteld wor-
den of al deze on der ne mers daad wer ke lijk in staat moe-
ten worden geacht om vooraf de re le vante ri si co’s in kaart 
te brengen en daarvoor een verzekering af te (laten) slui-
ten. Ook Vegter wijst er in haar noot voor de TRA bij het 
arrest van 17 september 2021 op dat van zzp’ers die ‘in 
wezen schijnzelfstandigen zijn’ niet verlangd kan worden 
dat zij zichzelf verzekeren. In die si tu a tie kan de vraag ge-
steld worden of de zelfstandige zich niet toch in een met 
de werk ne mer vergelijkbare positie bevindt.
Maar in de si tu a tie waarin sprake is van een zwakkere 
partij die zijn ri si co’s verbonden aan de verkeersdeelname 
niet vooraf in kaart heeft gebracht (en gebruikmaakt van 
een vervoermiddel van de opdrachtgever), ligt het wel-
licht eerder voor de hand om de discussie te verleggen 
naar de kwalificatie van de over een komst. Is er daad wer-
ke lijk sprake van zelfstandig on der ne merschap waarbij de 
opdrachtnemer geen rechten kan ontlenen aan de op art. 
7:611 BW gebaseerde verzekeringsplicht? Of is mogelijk in 
werkelijkheid sprake van een ar beids over een komst tus-
sen par tij en?23

Con cluderend ben ik van mening dat het aannemen van 
een verzekeringsplicht op grond van de redelijkheid en 
billijkheid langs de route van het arrest Davelaar/Allspan 
niet aan de orde kan zijn. Gelet op het be lang rijk ste argu-
ment voor deze stelling – te weten dat van de zzp’er ver-
langd kan worden dat hij er zelf voor zorgdraagt dat de ri-
si co’s verbonden aan verkeersdeelname zijn afgedekt – ligt 
het naar mijn mening (los van de complexiteit daarvan) 
ook niet voor de hand om langs een andere route te con-

22 Vergelijk: Dijke & Emden. Zie ook Bouwman & De Jong die bespreken 
welke waarde het gebruik van een eigen vervoermiddel heeft voor het 
kwalificatieleerstuk. 

23 Zie uitgebreid: Bouwman & De Jong. 

cluderen tot een verzekeringsplicht voor de opdrachtge-
ver. 

4.2  Gat in de bescherming voor ‘kwetsbare 
zelfstandigen’?

Bo venstaande redenering leidt ertoe dat echte zelfstandi-
gen zelf ver ant woor de lijk heid dienen te nemen ten aan-
zien van verkeersri si co’s en dat (schijn)   zelfstandigen die 
in werkelijkheid niet in staat zijn om vooraf die ri si co’s in 
te schatten of te on derhandelen over een re le vante verze-
kering (alsnog) de bescherming inroepen van art. 7:611 
BW omdat feitelijk sprake is van een ar beids over een-
komst. Het is echter de vraag of dit voldoende bescher-
ming biedt voor alle type werkenden. 
In de literatuur is erop gewezen dat er in de praktijk ook 
zelfstandigen werkzaam zijn die niet kwalificeren als 
werk ne mer, maar die ook niet daadkrachtig genoeg zijn 
om alle re le vante punten zelf te regelen of uit te on-
derhandelen. Voor deze tussencategorie lijkt sprake te zijn 
van een gat in de bescherming waar een verzeke-
ringsplicht uitkomst zou kunnen bieden. Bouwman en De 
Jong beschrijven dit als volgt:24

“Met name ten aanzien van de gevallen waarin geen 
sprake is van een ar beids over een komst maar wel onge-
lijkheden in de on der han de lings po si tie zich voordoen 
rijst de vervolgvraag of, en zo ja wan neer er toch reden 
kan zijn om een verzekeringsplicht aan te nemen.” 

Het kan niet zo zijn dat een (grote) groep werkenden uit-
gesloten wordt van bescherming.25 Maar op dit punt acht 
ik van belang dat deze groep kwetsbare zelfstandigen niet 
alleen bescherming mist op het punt van schade door ver-
keersongevallen. Ook de overige belangrijke vangnetten 
waar door werk ne mers een beroep op gedaan kan worden 
blijven voor de zelfstandige bui ten beeld. Ik wijs bij voor-
beeld op de in ko mens voor zie ning bij arbeidsongeschikt-
heid. 

Het aannemen van een verzekeringsplicht voor verkeers-
ongevallen voor de opdrachtgever door de rechter acht ik 
niet de aangewezen route om het gat in de bescherming te 
dichten en stuit zoals in de paragraaf hiervoor uiteen is 
gezet op bezwaren. 
Zoals in paragraaf 4.3 aan de orde komt heeft de inschake-
ling van zelfstandigen sinds kort (opnieuw) de uit druk ke-
lijke aandacht van de politiek. Het lijkt daarom ongewenst 
wan neer de rechter op dit moment zou overgaan tot een 
uitbreiding van de verzekeringsplicht. Ik zou mij daarom 
aan willen sluiten bij Tiggele-van der Vel de die in het ar-

24 Bouwman & De Jong. 
25 Vergelijk ook Vegter die ruimte ziet voor een verzekeringsplicht voor 

(schijn)   zelfstandigen zolang er onzekerheid bestaat over de kwalificatie 
van de over een komst. 
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rest van de HR van 17 september 2021 een brede oproep 
aan de wetgever ziet.26

Naar mijn mening is het bij hervorming van de wet- en re-
gelgeving rondom het werken met zelfstandigen gelet op 
de reeds genoemde bezwaren ook niet aan de wetgever 
om (alsnog) een verzekeringsplicht te introduceren. Daar-
bij acht ik met name van belang dat de veiligheid van de 
zzp’er in het verkeer zich niet (primair) in het domein van 
de opdrachtgever bevindt. Een betere oplossing zou zijn 
om door hervorming van het kwalificatieleerstuk het be-
staan van ‘kwetsbare zelfstandigen’ uit te bannen. 
De groep ‘kwetsbare zelfstandigen’ bestaat met betrek-
king tot de problematiek die centraal staat in deze bij dra-
ge naar mijn inschatting met name uit zzp’ers die gebruik-
maken van een vervoermiddel van de opdrachtgever. 
Wan neer gebruik wordt gemaakt van een eigen vervoer-
middel is het afsluiten van een behoorlijke verzekering 
zoals een schadeverzekering voor in-/opzittenden gemak-
kelijker. Bij het afsluiten van de overige aan het voertuig 
verbonden verzekeringen zal de zelfstandige in de regel 
ook expliciet geconfronteerd worden met de vraag of der-
ge lij ke dekking gewenst is.
Bij kwetsbare zelfstandigen die gebruikmaken van een ver-
voermiddel van de opdrachtgever denk ik on der meer aan 
jongeren die als bijbaan met een elektrische fiets of scoo-
ter maaltijden bezorgen en weinig tot geen ervaring heb-
ben met het on der ne merschap. Voor deze groep lijkt het 
overigens extra van belang om de ver ze ker ings dek king 
goed te regelen, nu uit bevindingen van jongerenorganisa-
tie TeamAlert volgt dat een kwart van de maaltijdbezor-
gers wel eens betrokken is ge weest bij een verkeersonge-
luk.27

In de beschreven si tu a tie zijn er (ook naar de huidige wet- 
en regelgeving) in di ca to ren aanwezig dat van zelfstandig 
on der ne merschap in werkelijkheid geen sprake is. Maar 
afhankelijk van de andere om stan dig he den van het geval 
(zoals bij voor beeld het recht van de werkende om zich te 
laten vervangen)28 is thans niet ondenkbaar dat de over-
een komst toch niet als een ar beids over een komst kwalifi-
ceert. Het is wat mij betreft aan de wetgever om nieuwe 
wet- en regelgeving zo in te richten dat kwetsbare wer-
kenden die de on der ne mersri si co’s niet goed (kunnen) 
overzien of in de praktijk geen on der han de lingsruimte 
hebben, niet langer als zelfstandig on der ne mer aange-
merkt kunnen worden. In de paragraaf hierna ga ik in op 
concrete handvatten voor een wettelijke oplossing. 

26 N. van Tiggele-van der Vel de, ‘Als verplichten zekerheid biedt. Een redac-
tioneel over bescherming van de zzp’er tegen het ri si co van arbeidsonge-
schiktheid’, AV&S 2022/17. Ook Bouwman en De Jong con cluderen dat het 
uiteindelijk de taak van de rechter te bui ten gaat om rechtsongelijkheid 
voor kwetsbare zelfstandigen in het algemeen weg te nemen.

27 “Kwart maaltijdbezorgers betrokken bij verkeersongeval: ‘Zorgwek-
kend’”, NOS april 2022: 

 https://nos.nl/regio/overijssel/artikel/260386-kwart-maaltijdbezorgers-
betrokken-bij-verkeersongeval-zorgwekkend.

28 Bouwman & De Jong. 

4.3  Problematiek rondom zelfstandigen heeft 
aandacht van de politiek

De problematiek rondom de inschakeling van zelfstandi-
gen heeft sinds kort weer volop de aandacht van de poli-
tiek. In de Kamerbrief over schijnzelfstandigheid van 24 
juni 202229 en de Kamerbrief ‘Hoofdlijnen Arbeidsmarkt’ 
van 5 juli 202230 zijn verschillende maat re gelen aange-
kondigd om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Deze 
maat re gelen komen er kort gezegd op neer dat (i) er een 
gelijker speelveld zal ontstaan door de verschillen tussen 
het werken als zelfstandige en het werken als werk ne mer 
te verkleinen, (ii) er meer duidelijkheid wordt gecreëerd 
over de kwalificatie van de over een komst zodat gemakke-
lijker kan worden vastgesteld of sprake is van een op-
dracht- of ar beids over een komst, en (iii) dat het handha-
vingsmoratorium uiterlijk per 1 ja nu a ri 2025 zal worden 
opgeheven, waardoor het voor de Be las ting dienst weer 
mogelijk wordt om actief op te treden tegen schijnzelf-
standigheid.
Deze maat re gelen zullen er mogelijk toe leiden dat een 
over een komst vaker gekwalificeerd zal moeten worden 
als een ar beids over een komst. Daarmee komen meer per-
so nen on der de bescherming van de verzekeringsplicht ex 
art. 7:611 BW te vallen. 
De te nemen maat re gelen zullen het beschermingsniveau 
voor zelfstandigen verhogen, on der meer door de intro-
ductie van een (verplichte) ar beids on ge schikt heids ver ze-
ke ring. Dit laatste kan de noodzaak om de opdrachtgever 
na een verkeersongeval aan te spreken verkleinen, doordat 
de schade (deels) door de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
raar wordt gedragen. De ar beids on ge schikt heids ver ze ke-
ring is op dit moment in voorbereiding bij de wetgever. 
Echter zullen er bij afwezigheid van een ‘behoorlijke ver-
zekering’ zoals een SVI naast de ar beids on ge schikt heids-
ver ze ke ring ook nog schadeposten voor rekening van de 
benadeelde blijven. Een verplichte ar beids on ge schikt-
heids ver ze ke ring lost het probleem dat centraal staat in 
deze bij dra ge daarom slechts gedeeltelijk op. Ook de voe-
ger die centraal stond in het arrest van de HR had op grond 
van een ar beids on ge schikt heids ver ze ke ring die hij had af-
gesloten een bedrag ontvangen van € 410.000,- en er was 
daarnaast sprake van een ongevallenverzekering. 
Dat er sprake is van ‘restschade’ die niet door een verzeke-
raar of de opdrachtgever wordt vergoed hoeft geen pro-
bleem te zijn, zolang een zelfstandige hier bewust voor 
heeft gekozen. Maar zoals hiervoor aan de orde is gesteld, 
is mogelijk niet ie de re zelfstandige in staat op dit punt een 
juiste afweging te maken of de re le vante voorwaarden uit 
te on derhandelen met zijn opdrachtgever. Dit speelt met 
name wan neer door een kwetsbare zelfstandige gebruik-
gemaakt wordt van een vervoermiddel van de opdracht-
gever. Het lijkt niet onredelijk om van de wetgever te ver-

29 Kamerbrief 24 juni 2022, Kamerbrief reactie op rapporten over schijnzelf
standigheid.

30 Kamerbrief 5 juli 2022, Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt.
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wachten dat de verkeersri si co’s van de (kwetsbare) zzp’er 
bij toekomstig beleid uit druk ke lijk worden meegewogen. 
Naar mijn mening dient de wet zo te worden ingericht dat 
zelfstandigen die het on der ne mersri si co onvoldoende 
overzien, maar die wel een ri si co lopen in het verkeer niet 
langer kunnen worden aangemerkt als zelfstandige. Wan-
neer deze per so nen als werk ne mer worden aangemerkt 
vallen zij on der de verzekeringsplicht van de werkgever. 
Ik realiseer mij dat het niet gemakkelijk is om te bepalen 
welke factoren een rol zullen moeten spelen bij het kwali-
ficatieleerstuk om te bereiken dat kwetsbare werkenden 
(zoals bij voor beeld jeugdige bezorgers) niet langer het la-
bel ‘zelfstandige’ kunnen krijgen. In (aanvullend) beleid 
zou in ieder geval bepaald kunnen worden dat van zelf-
standig on der ne merschap alleen sprake kan zijn wan neer 
de zelfstandige gebruikmaakt van eigen vervoermiddelen. 
Of wan neer de wetgever zo ver niet wil gaan, kan bepaald 
worden dat bij gebruik van een vervoermiddel van de op-
drachtgever re le vante afspraken (zoals een vergoeding 
voor het gebruik, de draagplicht bij schade en het afsluiten 
van een schadeverzekering) schriftelijk moeten zijn vast-
gelegd. Bij het ontbreken van der ge lij ke contractuele af-
spraken zou dan toch sprake zijn van een ar beids over een-
komst. 

4.4  Onzekerheid voor de opdrachtgever: advies voor 
de praktijk

Na het arrest van 17 september 2021 resteert de vraag 
waar een opdrachtgever die met zzp’ers werkt (in afwach-
ting van wettelijke wij zi gingen) nu verstandig aan doet. 
Dient hij voor ingeschakelde zzp’ers die zich in het ver-
keer begeven een behoorlijke verzekering af te sluiten? 
Het Hof Arn hem-Leeu war den acht in de zaak met betrek-
king tot de voeger een verzekeringsplicht immers niet uit-
gesloten en de HR laat zich hier verder niet over uit. Het 
valt te betreuren dat de HR niet de kans heeft aangegre-
pen om een principieel oordeel te geven.31 Naar verwach-
ting zal deze onduidelijkheid er in de praktijk toe leiden 
dat er opdrachtgevers zijn die zich, gelet op de bestaande 
onduidelijkheid, zekerheidshalve tot een verzekeraar 
wenden. 

Het is echter ook een optie voor de opdrachtgever om 
vooraf met de zzp’er af te spreken dat hij als opdrachtne-
mer zelf zorg zal dragen voor een adequate verzekering. 
Par tij en kunnen daarnaast afspreken dat de zzp’er alleen 
gebruikmaakt van zijn eigen vervoermiddel. Daarbij is van 
belang dat het in de eerste plaats ook aan de zzp’er en op-
drachtgever zelf is om afspraken te maken over de aan 
verkeersdeelname verbonden ri si co’s. De rechter zal op 
grond van de redelijkheid en billijkheid in beginsel geen 
verzekeringsplicht voor de opdrachtgever aan kunnen ne-

31 Zie ook: M.R. Lauxtermann, ‘Verzekeringsplicht opdrachtgever voor ver-
keersschade zzp’er?’, AV&S 2022/22. Oskam geeft daarnaast een overzicht 
van de mogelijkheden die de HR had om toch tot een inhoudelijk oordeel 
te komen. 

men, wan neer par tij en op dit punt zelf contractuele af-
spraken hebben gemaakt. Bouwman en De Jong hebben 
dit nader toegelicht in hun bij dra ge voor AV&S. De aanvul-
lende werking van de redelijkheid en billijkheid ex art. 
6:248 lid 1 BW kan slechts leiden tot een verzeke-
ringsplicht voor de opdrachtgever wan neer hierover in de 
op dracht over een komst niks is geregeld.32 Met andere 
woorden: er moet voor de rechter wel iets aan te vullen 
zijn. 
Omdat de schade van de zzp’er in deze si tu a tie gedekt is 
door de door hemzelf afgesloten schadeverzekering heeft 
hij er naar verwachting ook geen belang meer bij om zich 
tot zijn opdrachtgever te wenden. 

Wan neer de zzp’er in strijd met de afspraken achterwege 
heeft gelaten om een verzekering af te sluiten zal aan spra-
ke lijk heid van de opdrachtgever niet snel aan de orde zijn. 
Al is wel van belang dat bij een be oor de ling van de con-
tractuele afspraken opnieuw de redelijkheid en billijkheid 
re le vant zijn.33 Op een contractuele afspraak tussen par tij-
en kan geen beroep worden gedaan voor zover dit in de 
gegeven om stan dig he den naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dit is echter 
een strenge toets.34

5.  Conclusie

Naar de huidige stand van zaken komt de zzp’er geen be-
roep toe op een verzekeringsplicht van de opdrachtgever 
bij schade door een verkeersongeval. De verzeke-
ringsplicht is in het leven geroepen in het kader van art. 
7:611 BW, waar de zelfstandige geen beroep op kan doen. 
De HR heeft er niet voor gekozen om de reikwijdte van de 
bescherming door te trekken naar de zzp’er. Dit is wat mij 
betreft terecht nu (los van de complexiteit van een der ge-
lij ke uitbreiding van die bescherming) van een zelfstandi-
ge verlangd mag worden dat hij zelf zorg draagt voor af-
doende bescherming voor ri si co’s in het verkeer. Bij deze 
redenatie kan echter niet uitgesloten worden dat een 
groep kwetsbare zelfstandigen qua bescherming tussen 
wal en schip dreigt te vallen. Dit betekent echter niet dat 
er hier een rol voor de rechter is weggelegd. (Schijn)  -
zelfstandigheid heeft weer volop de aandacht van de poli-
tiek en de bal ligt wat dat betreft bij de wetgever.

32 Bouwman & De Jong en noot van D.M. Gouwe loos bij Rb. Mid den- Ne der-
land 17 juli 2013, JA 2013/154. 

33 Zie uitgebreid: Bouwman & De Jong. 
34 Bouwman & De Jong lichten toe dat hiervoor een hoge drempel geldt. Zie 

over deze materie uitgebreid: P.S. Bakker, Sdu Commentaar Ver mo gens
recht. Art. 248 – Burgerlijk Wetboek 6. 

VERZEKERINGSPLICHT VOOR VERKEERSONGEVALLEN: OOK BIJ INSCHAKELING VAN ZPP’ERS?Verdieping


