
Vergelijking polisvoorwaarden WEGAS / Werknemersschadeverzekering 

 WEGAS:  
Polisvoorwaarden WEGAS Compleet 2011 

Werknemersschadeverzekering: 
Polisvoorwaarden WSV DSV 2019.01 

Toelichting 

Uitgangspunt  van de 
verzekering 

Een ongeval overkomen tijdens deelname aan 
het verkeer in opdracht van de 
verzekeringnemer of in het kader 
van zijn of haar werkzaamheden voor de 
verzekeringnemer deelneemt aan het verkeer. 
Onder deelname aan het verkeer wordt 
verstaan: 
Als bestuurder of in- of opzittende van een 
motorrijtuig; 
Tijdens het in- op- uit- of afstappen van een 
motorrijtuig; 
Tijdens het verrichten van een noodreparatie 
aan het motorrijtuig waar verzekerde zich in of 
op bevond, of het verlenen van hulp hierbij; 
Tijdens het zich bevinden op het terrein van 
een tankstation in verband met het voorzien 
van een motorrijtuig van brandstof; 
Tijdens deelname aan het verkeer waarbij geen 
gebruik wordt gemaakt van een motorrijtuig; 
Als passagier van het openbaar vervoer. 
 
De verzekering dekt, tot maximaal het in de 
polis genoemde verzekerd bedrag, de 
aansprakelijkheid van de verzekeringnemer 
in de hoedanigheid van werkgever op grond 
van artikelen 7:658 BW, 7:611 BW en op grond 
van de redelijkheid en billijkheid of enige 
andere schadevergoedingsplicht van 
verzekeringnemer. 
De verzekering dekt ook de aansprakelijkheid 
van de verzekeringnemer in de hoedanigheid 

Arbeidsongeval 
Onder een arbeidsongeval wordt 
verstaan: een plotseling inwerkend 
geweld, overkomen tijdens: 
- werkzaamheden voor de 
verzekeringnemer in de hoedanigheid als 
omschreven in de polis.  
of 
- tijdens (personeels)activiteiten 
gerelateerd aan de dienstbetrekking met 
verzekeringnemer  
of 
- normaal woon- werkverkeer 
waardoor onmiddellijk een schade 
ontstaat, mits de schade niet het gevolg 
is van het door de verzekeringnemer 
schenden van een veiligheidszorgplicht. 
Verzekeraar zal de jurisprudentie hierin 
volgen en conform dekking verlenen. 
 
Dekking arbeidsongevallen: 
Verzekerd is de schade die een 
verzekerde lijdt door een arbeidsongeval. 
Indien er sprake is van uitsluitend schade 
aan zaken, dan geldt een eigen risico van 
€ 250,00 per gebeurtenis.  
 
De uitkeringsgerechtigden zijn de 
verzekerden of hun erfgenamen in geval 
van overlijden van de verzekerde. De 
verzekering biedt geen dekking indien 

Omschrijving van de WSV is ruimer 
en kent standaard een lager eigen 
risico voor zaakschade. 
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als werkgever voor schade die een verzekerde 
lijdt in verband met het verrichten van 
werkzaamheden voor de verzekeringnemer.  
Deze dekking heeft uitsluitend betrekking op de 
aansprakelijkheid, die uit hoofde van artikel 
7:611 op de werkgever rust, indien hij niet 
heeft gezorgd voor een behoorlijke verzekering 
die dekking biedt tegen schade van verzekerde 
als gevolg van een ongeval in verband met het 
verrichten van werkzaamheden voor de 
verzekeringnemer. 
De verzekering is tevens van kracht indien de 
verzekeringnemer ondanks het sluiten van een 
behoorlijke verzekering aansprakelijk is voor 
(een deel van) de schade van de verzekerde. 
Bij zaakschade geldt een eigen risico van  
€ 500,00 per gebeurtenis. 

hier aanspraak wordt gemaakt door een 
ander dan de rechtstreeks bij de 
gebeurtenis betrokken benadeelde 
verzekerde en diens nagelaten 
betrekking. 

Verzekerde(n) De werknemer(s) die een arbeidsovereenkomst 
met de Verzekeringnemer hebben en 
voorkomen in diens loonadministratie. 
Uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en 
gedetacheerden die werkzaamheden 
verrichten voor de Verzekeringnemer. 
De directeur / grootaandeelhouder + de 
vennoot en / of medevennoten. 
Vrijwilligers, mits er sprake is van een 
Vrijwilligersovereenkomst. 

De werknemers van verzekeringnemer en 
de in het bedrijf van de verzekeringnemer 
tewerkgestelde uitzendkrachten, 
stagiaires, ondergeschikten, vrijwilligers, 
het ingeleende personeel als bedoeld in 
lid 4 van artikel 7:658 BW (zonder 
arbeidscontract) of wat volgens 
jurisprudentie als ingeleend personeel 
wordt gezien. 
De DGA met een minderheidsbelang. 
De DGA met een meerderheidsbelang dat 
binnen de verzekerde organisatie van 
verzekeringnemer over personeel 
beschikt.  
Tevens worden als verzekerden 
aangemerkt gedetacheerden, freelancers 

Omschrijving onder de WSV is 
ruimer. 
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en vennoten voor zover sprake is van een 
gezagsverhouding t.o.v. 
verzekeringnemer. 

Schade Onder schade aan personen wordt verstaan: 
− schade door letsel of aantasting van de 
gezondheid van personen, al dan niet de dood 
ten gevolge hebbende, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade. 
Onder schade aan zaken wordt verstaan: 
− schade door beschadiging en/of verloren 
gaan van zaken van verzekerde die behoren tot 
diens particuliere huishouding, met inbegrip 
van de daaruit voortvloeiende schade. 

Onder schade aan personen wordt 
verstaan: 
− schade door letsel of aantasting van de 
gezondheid van personen, al dan niet de 
dood ten gevolge hebbende, met 
inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade. 
Onder schade aan zaken wordt verstaan: 
− schade door beschadiging en/of 
verloren gaan van zaken van verzekerde 
die behoren tot diens particuliere 
huishouding, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade. 
 
De schade wordt vastgesteld alsof er 
sprake was van een aansprakelijke partij. 

 

Woon- /werkverkeer Onder Woon-/werkverkeer wordt verstaan de 
gangbare route van het woonhuis naar de 
locatie waar de werkzaamheden voor 
Verzekeringnemer worden verricht en vice 
versa, tenzij door overmacht of 
omstandigheden die uit de werkzaamheden 
voortvloeien een andere route wordt gereden. 

Woon-/verkeer wordt niet nader 
omschreven. 

 

Dekkingsgebied Wereldwijd, ten aanzien van gebeurtenissen 
die zich voordoen in de Verenigde staten, 
Canada en Australië is deze verzekering alleen 
van kracht voor werknemers die met de 
verzekeringnemer een arbeidsovereenkomst 
naar Nederlands recht hebben gesloten.  

Wereldwijd 
 

WSV kent geen beperking. 
 
 
 
 
 

Dekking voor privé Verzekerd is schade aan het motorrijtuig: Indien het een motorrijtuig betreft van de WSV spreekt van 
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motorrijtuigen - als de verzekerde daarvan de eigenaar is en 
- er geen (beperkte) cascodekking van kracht is 
en 
- kan worden aangetoond dat het motorrijtuig 
ten tijde van het ongeval ten behoeve van 
verzekeringnemer werd gebruikt. In dat geval 
wordt tevens het eigen risico en het eventuele 
verlies van B/M korting gedurende de eerste 
drie verzekeringsjaren na het ongeval vergoed. 
Indien wel een (beperkte) cascodekking van 
kracht is worden het eigen risico en het  
eventuele verlies van B/M korting gedurende 
de eerste drie verzekeringsjaren na het ongeval 
vergoed. 

werknemer of het motorrijtuig waarvoor 
verzekerde/werkgever  verantwoordelijk 
is en het cascorisico niet elders is 
verzekerd, dan biedt deze verzekering 
tevens dekking voor schade aan dat 
motorrijtuig ontstaan door een 
arbeidsongeval, inclusief het verlies aan 
korting wegens schadevrij rijden 
gedurende maximaal 3 jaar. 
 
Indien een schade aan het motorrijtuig 
van de verzekerde onder een elders 
lopende cascoverzekering is gedekt, 
wordt onder deze verzekering het eigen 
risico vergoed en het verlies aan korting 
wegens schadevrij rijden gedurende 
maximaal 3 jaar. 

verantwoordelijkheid voor het 
motorrijtuig terwijl onder de 
WEGAS het eigendom dient te zijn. 

Samenloop Indien blijkt dat de door deze verzekering 
gedekte aansprakelijkheid eveneens onder een 
andere verzekering is gedekt of daaronder zou 
zijn gedekt indien onderhavige niet zou hebben 
bestaan geldt de onderhavige verzekering 
uitsluitend voor zover de voorwaarden en 
het verzekerd bedrag van deze verzekering die 
van de andere 
verzekering overtreffen. 

De dekking van de verzekering is 
secundair. De dekking treedt uitsluitend 
in werking als een door de 
verzekeringnemer afgesloten beroeps- of 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
niet of niet geheel tot uitkering komt. Op 
deze aansprakelijkheidsverzekering moet 
de aansprakelijkheid van de werkgever 
krachtens artikel 7:658 BW jegens de in 
artikel 2.3 genoemde verzekerden zijn 
meeverzekerd en de verzekerde som van 
deze verzekering dient ten minste  
€ 1.000.000,00 te bedragen. Deze 
secundaire dekking verandert niet in een 
primaire dekking, als er geen primaire 
dekking is. 

WSV gaat uit van een bestaande 
AVB of BAV met een werkgevers-
aansprakelijkheidsrubriek. 
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Tevens is er geen dekking als er op een 
andere verzekering dekking is, of zou zijn 
geweest als deze verzekering er niet was. 
Op deze uitkering wordt tevens in 
mindering gebracht elke 
(schade)uitkering die in het kader van het 
verzekerde arbeidsongeval wordt gedaan. 
Indien een uitkering uit een (collectieve) 
ongevallenverzekering gedaan uit de 
rubriek blijvende invaliditeit of overlijden 
niet in mindering gebracht op de 
eventuele uitkering uit deze verzekering. 
 

Gebeurtenis Een ongeval verzekerde overkomen tijdens 
deelname aan het verkeer in opdracht van de 
Verzekeringnemer of in het kader van zijn of 
haar werkzaamheden voor de 
Verzekeringnemer deelneemt aan het verkeer. 

Elk feit of elke opeenvolging van feiten 
met dezelfde oorzaak, waardoor een 
arbeidsongeval of schade ontstaat. 

 

Wijziging van het risico Niet nader omschreven De premie en voorwaarden gelden voor 
de activiteiten van de verzekerde(n) 
binnen de in de polis omschreven 
hoedanigheid.  
 
Indien deze activiteiten in belangrijke 
mate worden gewijzigd zijn verzekeraars 
bevoegd een verandering van de premie 
en/of voorwaarden aan de orde te 
stellen. Verzekeringnemer dient 
verzekeraars binnen een redelijke termijn 
over de wijziging te informeren; de 
dekking blijft echter onverminderd van 
kracht. 

Voor de WEGAS geldt de algemene 
mededelingsplicht. 
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Indien de wijziging een verzwaring van 
het risico met zich meebrengt, zullen 
verzekeraars binnen 30 dagen aan de 
verzekeringnemer meedelen of de 
verzekering, al dan niet tegen gewijzigde 
premie en/of voorwaarden, worden 
voortgezet. 
Indien de verzekeraar meedeelt de 
nieuwe activiteiten niet in dekking zal 
nemen heeft de verzekeringnemer 30 
dagen na kennisgeving daarvan het recht 
om de verzekering te beëindigen.  
Indien er verzuimd is aan de verzekeraars 
mededeling te doen van het gewijzigde 
risico zijn verzekeraars slechts gehouden 
die schade te vergoeden, welke ook ten 
laste van verzekeraars zou zijn gekomen 
als de activiteiten van verzekerde(n) 
binnen de in de polis omschreven 
hoedanigheid niet waren gewijzigd. 

Premiebetaling Verzekeringnemer dient de premie, inclusief 
kosten en assurantiebelasting, uiterlijk op de 
premievervaldatum vooruit aan assuradeuren 
te betalen. 

De verzekeringnemer dient de premie bij 
vooruitbetaling te voldoen. 

Geen verschil 

Beëindiging zonder 
opzegging 

Zonder dat een opzegging nodig is eindigt de 
verzekering zodra: 
-Verzekeringnemer de woon- of 
vestigingsplaats niet langer in Nederland heeft; 
-Er geen verzekerd belang meer aanwezig is 
-Verzekeringnemer haar beroeps- en/of 
bedrijfsactiviteiten beëindigd; 
-Verzekeringnemer onder curatele wordt 
gesteld; 

Niet nader omschreven. WEGAS kent meer 
beëindigingsgronden. 
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-Verzekeringnemer overlijdt 
-Verzekeringnemer failliet wordt verklaard, in 
dit geval bestaat er geen recht op een pro rata 
premierestitutie van de betaalde premie. 

Moment van 
beëindiging 

Als de verzekering met ingang van een 
bepaalde dag eindigt, vindt de beëindiging 
plaats om 00.00 uur van die dag. 

Niet nader omschreven.  

Adres van 
verzekeringnemer 

Niet nader omschreven Een adreswijziging van de 
verzekeringnemer moet zo spoedig 
mogelijk aan de verzekeraar worden 
meegedeeld. 
Kennisgevingen aan de 
verzekeringnemer, gericht aan zijn laatst 
bekende adres of aan het adres van de 
betrokken verzekeringsadviseur, worden 
geacht de verzekeringnemer te hebben 
bereikt. 

 

In gebreke bij 
verstrekken van een 
jaarlijkse opgave 

Verzekeraar heeft het recht om de premie met 
30% te verhogen 

Verzekeraar heeft het recht om de 
premie met 50% te verhogen. 

WEGAS kent minder “harde” 
regeling. 

Vergoeding boven het 
verzekerd bedrag 

Kosten van gevoerde procedures en 
rechtskundige bijstand op verzoek van de 
verzekeraar. 

Kosten van gevoerde procedures en 
rechtskundige bijstand op verzoek van de 
verzekeraar. 
De wettelijke rente over het door de 
verzekering gedekte gedeelte van de 
hoofdsom. 

WSV vergoedt eveneens de 
wettelijke rente. 

Maximaal verzekerd 
bedrag per 
verzekeringsjaar 

Maximaal het verzekerd bedrag. Niet meer dan tweemaal het verzekerd 
bedrag per gebeurtenis. 

WSV tweemaal het verzekerd 
bedrag per verzekeringsjaar. 
 
 

Buitenlandse 
vestigingen 

Niet nader omschreven Niet gedekt is de aansprakelijkheid van 
een buitenlandse vestiging, filiaal, 
dochteronderneming of dergelijke van de 
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verzekeringnemer. 

Verschil uitsluiting  Deze verzekering geeft alleen dekking als 
de verzekeringnemer aantoont dat op de 
schadedatum de 
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering 
voor bedrijven (AVB) is verzekerd. 

 

 


