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PERSBERICHT  
 
Nieuwe werknemersschadeverzekering biedt nieuwe oplossing 
rond goed werkgeverschap 
 
Rotterdam, 17 januari 2011 – In antwoord op uitspraken van de Hoge Raad rond 
werkgeversaansprakelijkheid lanceert Nassau verzekeringen vandaag de 
werknemersschadeverzekering (WSV). De WSV dekt schade als gevolg van 
werkgerelateerde ongevallen. De WSV geldt voor situaties die verband houden met het werk 
maar die niet onder de bedrijfsaansprakelijkheid vallen. Zo hoeft de werkgever zich niet 
steeds af te vragen of ongevallen tijdens bedrijfsreizen, thuiswerken of andere activiteiten 
wel specifiek verzekerd zijn en weten werknemers dat risico’s goed zijn afgedekt. 
Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De zorg van de werkgever om een 
behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel. De WSV is er voor alle Nederlandse 
werkgevers. De werknemer is de verzekerde. Nassau verzekeringen ontwikkelde de polis in 
nauw overleg met alle betrokken partijen.  
 
Elbert-Jan Offereins, directeur bij Nassau verzekeringen: ‘Werkgevers draaien steeds vaker 
op voor de kosten na ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met 
het werk te maken hebben, zoals bedrijfsreizen en andere activiteiten. Zij worden geacht alle 
risico’s te kennen die hun medewerkers lopen, om zo ongevallen te voorkomen. Zo niet, dan 
draait de werkgever in het kader van ‘goed werkgeverschap’ vaak op voor de soms 
torenhoge schades. Rechters leggen daarbij vaak onverwachte relaties met het werk om zo 
de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij aan dat een goed werkgever 
een ‘behoorlijke verzekering’ moet afsluiten die schade van de werknemer vergoedt na een 
ongeval. Zelfs als de werkgever het ongeval onmogelijk had kunnen voorkomen. Een 
dergelijke verzekering bestond tot nu toe niet, dus viel ook niet af te sluiten.’ 
 
Aansprakelijkheid is geen issue 
De WSV is uitdrukkelijk geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) maar vult deze 
aan daar waar nodig. De WSV fungeert daarmee als vangnet, een aanvullende verzekering 
Bovendien hoeft aansprakelijkheid niet te worden aangetoond voor een uitkering onder deze 
verzekering.  
 
‘Bij een verruimde AVB, de zogeheten AVB+, is de schadebehandeling complex en 
tijdrovend. De AVB+ dekt de aansprakelijkheid van de werkgever weliswaar ook als deze 
geen ‘behoorlijke verzekering’ heeft afgesloten, maar laat ruimte voor discussie over de mate 
van aansprakelijkheid. In dit proces moet vaak de rechter worden opgezocht om zowel 
aansprakelijkheid als de omvang van de schade vast te stellen. Het schadebedrag is bij de 
AVB+ namelijk gekoppeld aan wat een ‘behoorlijke’ doch niet bestaande verzekering zou 
hebben uitgekeerd. Om nodeloze procesgang en tijdverlies te voorkomen is de WSV 
uitdrukkelijk geen aansprakelijkheidsverzekering,’ aldus Offereins. 
 
Ook is het geen gewone ongevallenverzekering die vaststaande bedragen uitkeert voor 
lichamelijk letsel. Vaak wordt gesteld dat een traditionele ongevallenverzekering kan worden 
beschouwd als een behoorlijke verzekering zoals bedoeld door de Hoge Raad. Een 
ongevallenverzekering is echter een sommenverzekering en dekt niet de geleden schade 
zoals de WSV doet binnen de verzekerde bedragen. Verder biedt de WSV dekking bij 
tijdelijke invaliditeit, een ongevallenverzekering niet. 
 
Goed werkgeverschap 
Bestaande verzekeringsoplossingen zoals Wegam, Wegas, OVI, SVI, AVB+, etc, 
beantwoorden maar deels aan de criteria die de Hoge Raad stelt aan een ‘behoorlijke 
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verzekering’. Daarom ontwikkelde Nassau nu de WSV, die wel voldoet aan de strikte 
aanwijzingen van de Hoge Raad, zoals die op dit moment uit de rechtspraak blijken.  
 
Offereins: ‘Het belang van de WSV is dat de werknemer de geleden schade krijgt uitgekeerd 
zonder tussenkomst van de rechter die de aansprakelijkheid moet beoordelen. Zo verloopt 
het vergoedingsproces een stuk sneller. De werkgever biedt met de WSV een oplossing 
waarbij werkgever en werknemer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.’ 
 
Afsluiten 
De WSV is gemakkelijk af te sluiten op basis van slechts enkele gegevens. De premie wordt 
gebaseerd op het SV-loon en de activiteiten van de werkgever. De WSV gaat uit van een  
verzekerd bedrag van EUR 1 miljoen maar kan ook hoger afhankelijk van de activiteit van de 
werkgever.  
 
Over Nassau verzekeringen  
Nassau verzekeringen is een onafhankelijke internationale verzekeraar en specialist in 
bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Sinds 1958 biedt Nassau maatwerkoplossingen voor 
specifieke doelgroepen en ingewikkelde verzekeringsrisico's. Nassau is de grootste 
Nederlandse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en verzekert vele beroepsgroepen zoals 
advocaten, accountants, ingenieursbureaus, arbodiensten en architecten. Nassau 
introduceerde als eerste in Nederland de bedrijfsschadeverzekering. Nassau is verder 
toonaangevend in bestuurdersaansprakelijkheid, juweliersverzekeringen, brand, glas- en 
inbraakverzekeringen, technische verzekeringen en crisismanagementverzekeringen zoals 
product recall en kidnap&ransom. Nassau verzekeringen maakt deel uit van de Bloemers 
Nassau Groep met het hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in Keulen, München, 
Hamburg, Kopenhagen en Parijs. Bij Nassau werken 200 mensen. 
www.nassauverzekeringen.nl.  
 
EINDE  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Margriet Tutuhatunewa-Jansen   
Telefoon: 010 – 441 82 73 / 0653219838   
Fax: 010 – 402 23 73     
E-mail: maetutuhatunewa@nassau.eu 
Twitter: @nassauVZ 
 


