Een behoorlijke verzekering voor Goed Werkgeverschap?

FIRST PARTY DEKKING

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Markel biedt een behoorlijke ‘First Party’ dekking
voor schades van werknemers gebaseerd op Goed Werkgeverschap.
Auteur: Gerben van Dijk

Goed Werkgeverschap Third Party dekking
Veelal zal de aansprakelijkheid van een werkgever voor
arbeidsongevallen gebaseerd worden op artikel 7:658 van
het Burgerlijk Wetboek (BW), de werkgeversaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid vloeit voort uit het schenden
van de zorgplicht die op de werkgever rust om te zorgen
voor een veilige werkplek.
De werkgever is in de regel niet aansprakelijk voor ongevallen van zijn werknemers die weliswaar zijn voorgevallen tijdens werktijd maar waar de werkgever aan het
ontstaan, of beter gezegd aan het voorkomen hiervan,
geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
Voor een beperkte categorie van (verkeers-)ongevallen
heeft de Hoge Raad echter bepaald dat, ondanks dat de
werkgever geen eigen aansprakelijkheid heeft, er op de
werkgever wel de verplichting rust om voor deze ongevallen een behoorlijke verzekering af te sluiten op basis van
artikel 7:611 BW, het Goed Werkgeverschap.
Laat de werkgever na om voor deze ongevallen een behoorlijke verzekering af te sluiten dan is de werkgever
aansprakelijk voor de schade die een werknemer hierdoor
lijdt. Het vaststellen van de te vergoeden schade – de
gemiste verzekeringsuitkering– is zeer complex.
Op de AVB polis van Markel is dit aansprakelijkheidsrisico
verzekerd door middel van de Goed Werkgeverschap Third
Party dekking.
Goed Werkgeverschap First Party dekking
In aanvulling hierop heeft Markel besloten tot de introductie van een Goed Werkgeverschap First Party dekking.
Deze dekking wordt standaard aangeboden bij AVB offertes en kan tegen een geringe premietoeslag worden
opgenomen op bestaande AVB polissen.
First Party betekent dat de werknemer een eigen recht
heeft om vergoeding van zijn schade onder de verzekering te claimen. Met de Goed Werkgeverschap First Party
dekking voldoet de werkgever aan de door de Hoge Raad
opgelegde verplichting om een behoorlijke verzekering te
sluiten. De afwikkeling van een Goed Werkgeverschap
schade is – omdat sprake is van een First Party dekking –
minder complex.

‘First Party dekking
getuigt van
Goed Werkgeverschap.’
Indien in een toekomstig onvoorzienbaar geval – bijvoorbeeld door nieuwe arresten van de Hoge Raad – deze First
Party dekking niet als behoorlijke verzekering wordt beschouwd dan zal voor 7:611 BW schades worden teruggevallen op de bestaande Third Party dekking.
De AVB polis van Markel biedt op deze manier een
adequate dekking voor schade die door een werknemer wordt geleden die voortvloeit uit het verrichten van
werkzaamheden voor zijn werkgever.

De Schadeverzekering voor Werknemers (SVW)
Bedrijven die een nog uitgebreidere dekking willen voor
ongevallen van hun werknemers kunnen bij Markel een
Schadeverzekering voor Werknemers (SVW) afsluiten.

•

De SVW biedt dekking voor schade die een werknemer
(of een andere ondergeschikte) lijdt als gevolg van een
ongeval dat heeft plaatsgevonden
• tijdens de uitoefening van de werkzaamheden;
• verkeersdeelname in verband met de werkzaamheden;
• woon-/werkverkeer;
• tijdens bedrijfsopleidingen en zakenreizen (mede)
georganiseerd of gefinancierd door de werkgever;
• tijdens (personeels)activiteiten - zoals bedrijfsuitjes,
teambuildingsdagen en dergelijke -(mede) georganiseerd of gefinancierd door de werkgever.

•

De SVW geeft een First Party dekking voor bovengenoemde ongevallen en waarvoor geldt dat aansprakelijkheid van
de werkgever of een derde ontbreekt. De SVW is een verzekering die dient als vangnet.

Verzekeringsoplossingen op maat
De AVB en SVW worden bij Markel behandeld door het
team van bedrijfsaansprakelijkheid bestaande uit Gerben
van Dijk (Manager), Sandra de Waard (Senior Acceptant),
Jenny Storm (Senior Acceptant), Sanghieta Mattao (Acceptant), Francelina Rodrigues-Fortes (Senior Support) en
Frank Drenth (Support).

‘Bij Markel bent u
verzekerd van maatwerk’.
Ons team staat voor kennis, kunde en klantgerichtheid
waarbij op maat gemaakte verzekeringsoplossingen kunnen worden aangeboden aan het intermediair in de co-assurantie en provinciale verzekeringsmarkt.
Oplossingen worden geboden voor eenvoudige en complexe risico’s in de volgende sectoren:
•
•

Industrie- en groothandel
(bv. leveranciers van machines en apparaten)
Bouw- en installatie
(bv. B&U, GWW, dakdekkers, zonnepanelen, 		
boringen)

•

•
•

Sloop- en asbestsanering
(inclusief bodemsanering en recycling)
Zorg / zorginstellingen
(bv. GGZ, gehandicapten-, revalidatie- en
		
ouderenzorg)
Life Sciences
(bv. leveranciers van medische apparatuur en 		
hulpmiddelen)
Dienstverlening
(bv. uitzendbureaus, beveiliging, drukkerij, 		
wasserij, schoonmaak)
Onroerende zaken
(bv. eigenaren van panden, windmolens,
zonnepanelen)

In aanvulling op de standaard AVB polis condities zijn er
bij Markel ruime mogelijkheden voor uitbreiding van de
dekking zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijheid leveringsvoorwaarden
Opzicht
USA export
Financieel nadeel
Uit-/inbouwkosten
Recall
Evacuatiekosten
Biodiversiteit
Schade aan levende have/gewassen
Schade door diefstal, verduistering of vermissing
Asbestschade
Chroom-6
Erkende geschilleninstantie - Wkkgz

Andere verzekeringsproducten van Markel in Nederland
zijn de verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid en
bestuurdersaansprakelijkheid.

Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website www.markelinsurance.nl
of neem contact op via email info.nl@markel.com
of telefoon +31 (0)10 798 1000.

