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Amsterdam, juni 2003 
 
Het is geoorloofd gegevens uit deze brochure te gebruiken mits daarbij de bron wordt vermeld. 
Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en 
onvolledigheden niet worden uitgesloten. Arbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet 
voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdende met toepassing van door 
Arbouw gepubliceerde uitgaven. 
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Inleiding 
 
 
Bij een ongeval waarbij iemand gewond raakt wordt nogal eens de vraag gesteld ‘Wie is 
daarvoor aansprakelijk?’ 
Het is natuurlijk heel belangrijk dat alles in het werk gesteld wordt om dit soort situaties te 
voorkomen. Het gaat in eerste instantie om verantwoordelijkheden van directie, 
leidinggevenden en medewerkers van bouwbedrijven. Daaruit vloeien weer taken en 
bevoegdheden voort. Hoe duidelijker deze zaken in het bedrijf zijn geregeld, hoe groter de kans 
dat de verantwoordelijkheden als zodanig worden ervaren.  
In dit document wordt aangegeven welke typen aansprakelijkheid bestaan en aan de hand van 
vragen en antwoorden worden deze begrippen toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan 
het handhavingstraject van de Arbeidsinspectie, waaronder de bestuurlijke boete. 
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Hoofdstuk 1 Begripsbepaling  
 
 
Wordt een (rechts)persoon aansprakelijk gesteld, dan is daar iets aan voorafgegaan. Meestal is 
de wet overtreden of heeft iemand schade opgelopen. Ingeval van een wetsovertreding kan dit 
leiden tot een strafrechtelijke vervolging door het OM (Openbaar Ministerie) of een bestuurlijke 
boete op grond van het Bestuursrecht. Indien iemand schade heeft geleden, dan is deze 
vordering niet gebaseerd op het strafrecht of bestuursrecht, maar op het civiel recht. Beide kan 
ook, maar dan is sprake van aparte trajecten: het eerste via het strafrecht dan wel bestuursrecht, 
het  tweede traject via het civiel recht.  
 
 
 
 
Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald, maar ze verschillen wezenlijk: 
- een verantwoordelijk persoon heeft de rechtsplicht (= wettelijke verplichting) iets te doen of 

na te laten; 
- een aansprakelijk persoon is degene die, als de rechtsplicht niet wordt nageleefd:   

o via het strafrechtelijk traject of via het bestuurlijk traject vervolgd kan worden en/of  
o civielrechtelijk verplicht kan worden schade te vergoeden 

De verantwoordelijke persoon is niet altijd de aansprakelijke persoon.  
 
Bijvoorbeeld 
De uitvoerder wordt door de werkgever met bepaalde taken belast waar hij verantwoordelijk 
voor is. De werkgever, die hem deze taken heeft gegeven, is strafrechtelijk aansprakelijk indien 
de uitvoerder een overtreding van strafrechtelijke regels maakt. 
Personen kunnen natuurlijke personen zijn, bijvoorbeeld een directeur, een uitvoerder, een 
medewerker  of rechtspersonen, zoals een NV of BV.  
 
 
 
 
Bij strafrecht beslist het OM of al dan niet tot vervolging wordt overgegaan en corrigeert de 
strafrechter door middel van het opleggen van een straf. Het gaat dan om ernstige 
overtredingen die soms gepaard gaan met ernstig letsel. In de Arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet) en het daarop gebaseerde Arbobesluit zijn geen strafbaarstellingen opgenomen. De 
straffen opgelegd op basis van de Arbowet zijn opgenomen in de Wet op de Economische 
delicten. 
Bestuursrecht wordt toegepast bij minder ernstige overtredingen. De procedureregels van het 
bestuursrecht zijn van toepassing ingeval van overtredingen die niet voor strafrechtelijke 
handhaving in aanmerking komen. Dit zijn verreweg de meeste bepalingen uit de Arbowet, het 
Arbobesluit en de Arboregeling. De Arbeidsinspectie is bevoegd om na constatering van een 
overtreding een bestuurlijke boete aan te zeggen. 
Bij civiel recht gaat het om de vraag wie de schade moet betalen. Het initiatief ligt bij de 
persoon of partij die de geleden schade wil verhalen. Civiel recht is met name geregeld in het 
Burgerlijk Wetboek. 

Wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid?  

Wat is het verschil tussen strafrecht, bestuursrecht en civiel recht? 
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            Straf- en bestuursrechtelijk traject                   Civielrechtelijk traject  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kan gebeuren dat een (rechts)persoon zich eerst moeten verantwoorden tegenover de 
strafrechter en later moeten verschijnen voor de civiele rechter. In beginsel gaat het bij 
strafrecht en civiel recht om gescheiden trajecten. Is echter de schuld van een (rechts)persoon 
reeds strafrechtelijk uitgesproken, dan is een schadeclaim van de gedupeerde kansrijker. Een 
eenvoudig geval van schadevergoeding kan bovendien al tijdens een strafzaak voor de rechter 
worden gebracht. Een civiele procedure is dan niet nodig. 
  
 

Hebben strafrecht en civiel recht raakvlakken? 
Ja, bij een strafrechtzaak en een civiele zaak kan het gaan om dezelfde gebeurtenis. 

 

Wetsovertreding 
 

Verwijtbare schade 

 

Handhaving door 

Arbeidsinspectie 

 

Strafrechtelijke vervolging 

door Openbaar Ministerie 

en vonnis door strafrechter

 

 

Bestuurlijke boete  

door Arbeidsinspectie 

 

Aansprakelijkheidsstelling / 

schadeclaim door gedupeerde 

(rechts)persoon  

 

Uitspraak van civiele rechter
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Hoofdstuk 2 Arbowetgeving 
  
 
Aansprakelijkheid is aan de orde wanneer een wettelijke verplichting niet is nageleefd. Het is 
dus belangrijk te weten om welke wetgeving het gaat. Dit hoofdstuk geeft de hoofdlijnen aan 
van arbowetgeving voor de bouw.  
 
 
 
 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)  
In de Arbowet staan de regels met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk, waar 
betrokkenen, zoals werkgevers en werknemers, zich aan moeten houden. De Arbowet geeft aan 
hoe bedrijven hun arbobeleid moeten inkleden, bijvoorbeeld als het gaat om het uitvoeren van 
een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het inschakelen van deskundigen of de inrichting 
van medezeggenschap hierover binnen het bedrijf. 
 
Arbobesluit en Arboregeling 
In het Arbobesluit en de Arboregeling zijn meer concrete uitvoeringsmaatregelen vastgelegd, 
bijvoorbeeld voor asbestsloop en steigerbouw. Naast de artikelen die algemeen gelden, is voor 
de bouw hoofdstuk 2 Afdeling 5 Bouwproces van het Arbobesluit van belang. Hierin staan de 
verplichtingen van de diverse partijen tijdens het bouwproces.  
Het Arbobesluit en de Arboregeling zijn juridisch aan de Arbowet gekoppeld. 
 
Beleidsregels en normen 
Het Arbobesluit en de Arboregeling zijn niet altijd concreet genoeg om de benodigde 
maatregelen te bepalen. De Beleidsregels geven aan bepaalde artikelen uit de Arbowet, het 
Arbobesluit en de Arboregeling nadere invulling.  
 
Bijvoorbeeld: artikel 3.16 van het Arbobesluit eist doelmatige hekwerken bij valgevaar. De 
bijbehorende Beleidsregel 3.16 geeft aan waar het hekwerk aan moet voldoen om als doelmatig 
aangemerkt te worden.  
 
Beleidsregels zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Werkgevers kunnen voor een 
andere oplossing kiezen mits deze hetzelfde beschermingsniveau biedt. De inspecteurs van de 
Arbeidsinspectie gebruiken de Beleidsregels als handhavinginstrument. 
In de Beleidregels wordt vaak verwezen naar normen, bijvoorbeeld NEN 1010 
‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’ en NEN 2484 ‘Draagbaar klimmaterieel, 
ladders en trappen’. De normen hebben dezelfde status als een beleidsregel. Normen zijn dus 
niet algemeen verbindend, maar geven wel een nadere invulling van de juiste uitvoering van de 
Arbowet en het Arbobesluit. Ook hier geldt dat werkgevers voor een andere uitvoering kunnen 
kiezen, mits deze hetzelfde beschermingsniveau biedt. 
 
CAO voor het bouwbedrijf 
In de CAO-bouwbedrijf zijn in hoofdstuk 17 arbovoorschriften vastgelegd. Deze zijn net als de 
wettelijke bepalingen algemeen verbindend, omdat de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de CAO algemeen verbindend heeft verklaard. Deze voorschriften worden 
echter in de regel niet door de Arbeidsinspectie afgedwongen. Het gaat immers om afspraken 
die werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gemaakt. Daarmee zijn deze partijen ook 
verantwoordelijk voor een juiste naleving.  

Om welke wet- en regelgeving gaat het? 
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Er zijn onder andere afspraken gemaakt over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, het individu-gerichte pakket bedrijfsgezondheidszorg en de inzet van 
een personenlift bij grotere bouwhoogten. 
 
Besluit Machines 
Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Beleidsregels en normen betreffen verplichtingen voor 
werkgevers en werknemers. Het Besluit Machines is gericht op fabrikanten van machines. De 
belangrijkste verplichtingen voor de fabrikanten zijn:  
- het voldoen aan fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Europese richtlijn 

(Richtlijn 98/37/EG), waarop het Besluit Machines is gestoeld; 
- het aanbrengen van CE-markering op het arbeidsmiddel; 
- het verstrekken van een EG-verklaring van overeenstemming en een gebruikershandleiding 

in de Nederlandse taal bij iedere machine. 
De werkgever van de gebruiker is op grond van het Arbobesluit verantwoordelijk voor het veilig 
gebruik van machines, met inbegrip van het onderhoud en de keuring. 
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Hoofdstuk 3 Strafrechtelijk traject 
 
 
De Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet , de 
Arbeidstijdenwet, de Wet Gevaarlijke Werktuigen en enkele andere wetten. In het kader van 
deze publicatie wordt alleen ingegaan op de handhaving met betrekking tot de Arbowet. 
 
 
 
 
 
 
De Arbeidsinspectie heeft de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Hierdoor 
behoort toepassing van het strafrecht bij overtredingen van de Arbowet tot de uitzonderingen. 
Zelfs bij beboetbare feiten die tot ernstig letsel of de dood van een werknemer leiden, kan met 
een bestuurlijke boete worden volstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Het moet dan gaan om handelingen, die in strijd zijn met de wet (of om het nalaten van 
verplichte handelingen). De Arbowet noemt dit een misdrijf (artikel 32). De Wet op de 
Economische Delicten bepaalt dat het strafrecht verder kan worden toegepast indien:  
- gevaren voor derden niet of in onvoldoende mate zijn voorkomen. Derden zijn bezoekers, 

voorbijgangers, werknemers van andere bedrijven, spelende kinderen e.d. (Arbowet artikel 
10)1; 

- nagelaten is maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Arbowet artikel 6)1;  

- binnen een periode van 48 uur sprake is van eenzelfde overtreding, waarvoor een 
bestuurlijke boete wordt opgelegd (recidive, artikel 33 lid 3 Arbowet) 1; 

- een bevel tot stillegging wordt genegeerd (Arbowet artikel 28). Er is dan sprake van een 
misdrijf. 

 
 
  
 
 
Bij toepassing van strafrecht wordt, in de regel door de Arbeidsinspectie, proces-verbaal 
opgemaakt. Een proces-verbaal is meestal gericht aan de rechtspersoon, bijvoorbeeld een NV of 
een BV. De vertegenwoordiger van de rechtspersoon, de statutair directeur of een door hem 
gemachtigde, wordt proces-verbaal aangezegd, nadat is meegedeeld dat hij (de rechtspersoon) 
wordt verdacht van een strafbaar feit.  

                                                      
1 Het niet naleven van artikel 6, 10 en 33 lid 3 van de Arbowet is een overtreding  
  op grond van de Wet op de Economische Delicten.   
 
 

Hoe verloopt het handhavingstraject van de Arbeidsinspectie?  
Afhankelijk van de ernst van de overtreding verloopt de handhaving via het strafrechtelijk 
traject of het bestuursrechtelijk traject.   

Wanneer vindt strafrechtelijke vervolging plaats? 
Strafrechtelijke vervolging vindt plaats indien de werkgever weet, of redelijkerwijs moet 
weten, dat door een handeling levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of 
meer werknemers ontstaat of te verwachten is. 

Wordt bij toepassing van strafrecht altijd proces-verbaal gemaakt? 
Ja. 



 

De Arbeidsinspectie stuurt het proces-verbaal naar de Officier van Justitie, die beslist wat er 
verder gaat gebeuren: 
- hij seponeert de zaak omdat er onvoldoende grond is voor het instellen van strafvervolging; 
- hij biedt de verdachte de mogelijkheid tot schikken; 
- hij brengt de zaak voor de rechter. 
 
Bij dodelijke ongevallen of ongevallen met zwaar lichamelijk letsel wordt geen 
schikkingsvoorstel gedaan, tenzij het bedrijf onomstotelijk kan aantonen dat de 
veiligheidssituatie verbeterd is en dat het bedrijf wil onderhandelen over de boete. Bovendien 
moet het bedrijf dan aantonen dat een uitkering aan de getroffene of nabestaande is geregeld.  
 
 
 
 
 
Een werkgever, bijvoorbeeld de directeur, kan als natuurlijke persoon strafrechtelijk worden 
vervolgd als hij: 
- opdracht gaf tot het strafbare feit en/of 
- feitelijk leiding gaf aan de verboden handeling. 
In het algemeen wordt de rechtspersoon, de NV of de BV, vervolgd. 
 

Kan een werkgever als natuurlijk persoon strafrechtelijk vervolgd worden? 
Ja. 
 
 
 

Welke straf kan opgelegd worden bij strafrechtelijke vervolging? 
Meestal een geldboete, soms hechtenis. 
 
In de meeste gevallen bestaat de straf uit een geldboete. Ernstige overtredingen met zwaar 
lichamelijk letsel als gevolg kunnen worden beboet tot maximaal Euro 11.250,-. De hoogte van 
de boete wordt mede bepaald door: 
- de grootte van het bedrijf 
- wel of geen recidive (herhaling) 
- de ernst van het letsel 
- een beoogd economisch voordeel van de werkgever door niet-naleving van de wet 
Hoewel het niet vaak voorkomt, kan ook hechtenis als straf worden opgelegd tot een maximum 
van zes maanden. Een combinatie van (voorlopige) hechtenis en boete is ook mogelijk. 
 

 
 Komt de veroordeling op het strafblad? 
Dit is afhankelijk van wie wordt veroordeeld: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. 
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Indien een rechtspersoon (het bedrijf) wordt veroordeeld, komt dit niet op het strafblad van de 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bij veroordeling van een natuurlijk persoon komt dit 
wel op zijn strafblad. 
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Een bevel van de Arbeidsinspectie tot stillegging van werk wordt alleen gegeven wanneer er 
direct ernstig gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers. De 
stillegging wordt ingetrokken als de werkgever de nodige maatregelen heeft getroffen om de 
overtreding of het beboetbare feit op te heffen. 
Het negeren van een bevel tot stillegging is een misdrijf (artikel 28 Arbowet). In dat geval wordt 
een proces-verbaal gemaakt en wordt het strafrechtelijke traject gestart.  
 
 
 
 
 
In de praktijk zijn ernstige ongevallen meestal het gevolg van overtreding van één of meer 
wettelijke bepalingen. Indien de inspecteur van de Arbeidsinspectie na onderzoek vaststelt dat 
de wet is overtreden, dan kan een vervolgingstraject worden ingezet. Blijkt, na onderzoek dat er 
geen sprake is van wetsovertreding, dan blijft het bij een technisch rapport. Afschriften, zonder 
verklaringen worden aan de getroffene en aan de werkgever gestuurd. 
Bij een ongeval met dodelijke afloop moet de inspecteur van de Arbeidsinspectie een ‘proces-
verbaal van bevindingen’ opmaken ten behoeve van de Officier van Justitie. 
 
 
 
 
 
In artikel 9 van de Arbowet is opgenomen dat ernstige ongevallen direct moeten worden 
gemeld aan de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie moet in de volgende gevallen de oorzaak 
vaststellen: 
- bij dodelijke ongevallen; 
- bij ziekenhuisopname (voor observatie of behandeling) binnen 24 uur na het ongeval;  
- bij blijvend lichamelijk of geestelijk letsel of gezondheidsschade (naar redelijk oordeel op 

dat moment). 
 
De schriftelijke melding moet zo snel mogelijk na het ongeval plaatsvinden, maar uiterlijk 
binnen 24 uur. Het meest praktisch is om telefonisch te melden en de melding per fax te 
bevestigen.  
Binnen het bedrijf moet, als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een 
register worden bijgehouden van alle ongevallen. Dit geldt voor zowel de ernstige als de minder 
ernstige ongevallen. 

Wanneer kan de Arbeidsinspectie een werk stilleggen?  
Bij direct ernstig gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. 

Wordt na een ernstig arbeidsongeval altijd een vervolgingstraject ingezet? 
Nee, alleen wanneer de Arbeidsinspectie vaststelt dat de wet is overtreden. 

Moeten alle arbeidsongevallen aan de Arbeidsinspectie worden gemeld? 
Nee, alleen ernstige arbeidsongevallen moeten worden gemeld. 



 

Hoofdstuk 4 Bestuurlijk traject 
 
 

 

 
 
 

Wanneer wordt het bestuurlijk traject toegepast? 
Bij overtredingen die niet voor strafrechtelijke handhaving in aanmerking komen.
 
Verreweg de meeste bepalingen uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling komen 
niet in aanmerking voor strafrechtelijke handhaving. Een aantal artikelen uit de arbowetgeving 
vermeldt dat  overtreding hiervan wordt gezien als misdrijf (bijvoorbeeld artikel 32) of als 
overtreding (bijvoorbeeld artikel 10), en dus tot strafrechtelijke vervolging. De straffen op 
overtredingen van de Arbowet zijn opgenomen in de Wet op de Economische Delicten. In dit 
geval kunnen inspecteurs van de Arbeidsinspectie bij een overtreding op grond van de Arbowet 
een bestuurlijke boete opleggen zonder dat de rechter er aan te pas komt, het zogenaamde ‘lik-
op-stuk- beleid’.   
 

 

 
 Hoe gaat het ‘lik-op-stuk-beleid’ in zijn werk? 

 
Bij constatering van een overtreding die niet voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking 
komt, zegt de inspecteur van de Arbeidsinspectie een boete aan. Dit betekent dat de inspecteur 
een boeterapport opmaakt. Het boeterapport bevat de volgende feiten:  
- het voorschrift dat niet of niet voldoende is nageleefd; 
- de plaats waar het beboetbare feit is gepleegd; 
- (het aantal) betrokken personen. 
Dit rapport, waarvan de overtreder een afschrift ontvangt, wordt naar de boete-oplegger op het 
Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie in Den Haag gestuurd. Binnen acht weken legt het 
Centraal Kantoor de boete daadwerkelijk op aan de hand van een lijst met boetenormbedragen. 
 

 
 
 
Staat met het boeterapport de boete al vast?
Nee. 
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De boete wordt vastgesteld aan de hand van een lijst met boetenormbedragen. De lijst met 
boetenormbedragen is vermeld in de Beleidsregels, Bijlage I, behorend bij Beleidsregel 33. De 
tekst is te vinden op de europese site: www.arbo.nl / wetgeving / arbeidsomstandighedenwet. 
 
 
 
 
 
Per beboetbaar feit is in de Beleidsregels, Bijlage I, behorend bij Beleidsregel 33, aangegeven 
wat het normbedrag van de boete is. In de beleidsregel wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
- ernstig beboetbare feiten; 
- direct beboetbare feiten; 
- overige beboetbare feiten. 

 
 

 
 
 

Hoe hoog is de boete? 
De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

http://www.arbo.nl/


 

 
 
Wat zijn ernstig beboetbare feiten? 
Werkzaamheden en situaties die een ernstig gevaar (kunnen) opleveren voor personen. 

 
 
Indien een dergelijke werkzaamheid of situatie wordt geconstateerd, zal de Arbeidsinspectie de 
volgende stappen nemen:  
- stillegging van het werk; 
- maatregelen eisen om de overtreding op te heffen; 
- direct een boete aanzeggen. 

 

 
 

Wat zijn direct beboetbare feiten? 
Situaties waarin geen gevaar voor personen bestaat, maar die wel direct maatregelen vereisen. 
 
 

Het gaat hier om feiten die enerzijds de onveiligheid van werknemers vergroten en anderzijds 
het werk van de Arbeidsinspectie ernstig belemmeren. Voorbeelden hiervan zijn:  
- het ontbreken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); 
- het nalaten van verplichte meldingen, zoals ernstig ongeval, asbestsloop; 
- het verrichten van bepaalde werkzaamheden zonder het daartoe benodigde certificaat 

(bijvoorbeeld duikarbeid en asbestsloop). 
 
In dergelijke gevallen zegt de Arbeidsinspectie direct een boete aan en eist de nodige 
maatregelen. 
Het hangt van de aard van het direct beboetbare feit af of er nog maatregelen nodig zijn. Het 
alsnog melden van een reeds verrichte asbestsloop heeft geen zin meer, het maken van een RI&E 
wel. Indien maatregelen worden geëist, wordt de uitvoering hiervan altijd door de 
Arbeidsinspectie gecontroleerd. 
 

 
 
Wat zijn overige beboetbare feiten? 
Dit zijn feiten waarvoor de Arbeidsinspectie eerst een waarschuwing geeft of een eis stelt. 

 
 
De meeste bepalingen uit de arboregelgeving vallen in deze categorie. De Arbeidsinspectie stelt 
een termijn waarbinnen maatregelen getroffen moeten worden. Indien de werkgever na deze 
periode nog niet voldoet aan zijn verplichtingen, wordt een boeterapport opgemaakt.  
 

 

 
 Zijn er nog andere factoren die de hoogte van de boete beïnvloeden?
Ja. 
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De hoogte van de boete wordt mede bepaald door: 
- de grootte van het bedrijf; 
- het aantal werknemers dat is blootgesteld aan een beboetbaar feit; 
- het aantal malen dat een beboetbaar feit voorkomt; 
- recidive. 
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Bij bouwprojecten is de grootte van het bedrijf niet mede bepalend voor de hoogte van het 
boetebedrag. In Beleidsregel 33, lid 2 staat dat bij beboetbare feiten begaan door een ander dan 
de werkgever, te weten de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij, geen 
correctie plaatsvindt op het aantal werknemers. Correctie op de normbedragen houdt in dat een 
deel van het normbedrag wordt opgelegd, indien een bedrijf minder dan 250 werknemers in 
dienst heeft. De boetenormbedragen vormen het uitgangspunt voor de berekening van de op te 
leggen boete. Het naleven van de verplichtingen door voornoemde partijen is van dermate 
groot belang voor het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van werknemers tijdens 
de bouw, dat toepassing van gecorrigeerde normbedragen niet op zijn plaats wordt geacht. 
 
 
 
 
 
Voor beboetbare feiten die een ernstig arbeidsongeval kunnen veroorzaken gelden vaste 
boetebedragen. In Beleidsregel 33, lid 8 is bepaald dat bij een arbeidsongeval met ernstig letsel 
of de dood tot gevolg, vaste boetebedragen worden opgelegd. De boete wordt verhoogd als er 
meerdere slachtoffers zijn. Verder kunnen omstandigheden aanleiding zijn om deze boete te 
verlagen. Dit kan het geval zijn als het arbeidsongeval mede aan het slachtoffer zelf verweten 
kan worden. 
 
 
 
 
 
De boete-oplegger stuurt de overtreder een boetekennisgeving. Hij stelt daarbij de overtreder in 
de gelegenheid mondeling of schriftelijk zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete 
wordt opgelegd. De overtreder krijgt daarvoor twee weken de tijd. Na deze twee weken vindt 
er een eventuele herberekening van het boetebedrag plaats als blijkt dat er evidente fouten zijn 
gemaakt door de Arbeidsinspectie of als er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen of als uit 
het verhaal van de overtreder duidelijk wordt dat er sprake is geweest van overmacht. De 
acceptgiro wordt binnen acht weken na het aanzeggen van de boete bezorgd.  
 
 
 
 
 
Het is mogelijk bezwaar aan te tekenen bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (afdeling Arbeidsinspectie). De boete moet, ongeacht of wel of niet bezwaar 
wordt aangetekend, binnen zes weken worden betaald. Indien het bezwaar gegrond wordt 
verklaard wordt de betaalde boete terugbetaald.  
 

Zijn er voor bouwprojecten nog aparte bepalingen?  
Ja.  

Zijn er voor ernstige ongevallen aparte bepalingen? 
Ja. 

Kan de overtreder weerwoord geven? 
Ja, binnen twee weken.  

Kan de overtreder bezwaar aantekenen tegen de boete? 
Ja.  



 

Hoofdstuk 5 Verantwoordelijkheden 
  
 

 
 
 
 

Voor wie is een werkgever verantwoordelijk? 
De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn eigen 
werknemers, maar ook voor derden. 
 
 
Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vooral bedoeld om 
werknemers en derden (Arbowet, artikel 10) te beschermen tegen ongevallen en 
(beroeps)ziekten. De werkgever is verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid van: 
- de eigen werknemers; 
- ingeleende werknemers, uitzendkrachten, stagiairs en vakantiewerkers; 
- anderen, die als gevolg van de werkzaamheden van bedoelde werkgever gevaar lopen, zoals 

medewerkers van andere werkgevers, zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers),  bezoekers, 
verkeersdeelnemers, omwonenden, maar ook onbevoegden die zich toegang verschaffen tot 
de bouwplaats, bijvoorbeeld kinderen. 

 
Het is verplicht een V&G-coördinator aan te stellen op een bouwplaats waar meerdere 
werkgevers en/of zelfstandig werkenden werkzaamheden (doen) verrichten.   
Het Arbobesluit Afdeling Bouwproces (art. 2.34e ) eist maatregelen die de V&G-coördinator 
uitvoeringsfase moet nemen om te voorkomen dat onbevoegden het bouwterrein kunnen 
betreden  
 

 
 
 
 

Is een (hoofd)aannemer verantwoordelijk voor de werknemers van zijn
onderaannemers? 
Nee. 
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De werkgever is verantwoordelijk voor de werknemers die hij in dienst heeft, niet voor de 
werknemers van de onderaannemer, tenzij deze werknemers als gevolg van de werkzaamheden 
van bedoelde werkgever gevaar lopen.De onderaannemer heeft ten aanzien van zijn 
werknemers dezelfde verplichtingen als de hoofdaannemer voor de zijne. Dit is zelfs het geval 
als de hoofdaannemer vooraf heeft toegezegd om ten behoeve van de onderaannemer 
beveiligingen aan te brengen, maar zijn afspraken niet nakomt. De werkgever\(hoofd)-
aannemer die voor het nakomen van zijn verplichtingen gebruik maakt van een ander, blijft zelf 
eindverantwoordelijk voor een goede naleving hiervan. 
 
Voorbeeld: een bitumineuze dakbedekking moet worden vervangen. De hoofdaannemer 
besteedt dit uit aan een dakdekkerbedrijf. Afgesproken wordt dat de hoofdaannemer vooraf 
een randbeveiliging aanbrengt. Hij verzuimt dit echter, maar de werknemers van de 
onderaannemer gaan toch aan het werk. Eén van de dakdekkers valt van het dak en raakt 
ernstig gewond. De onderaannemer, de werkgever van het slachtoffer, is degene die het risico 
loopt strafrechtelijk te worden vervolgd wegens het niet naleven van de Arbowet.Tevens  kan de 
werknemer de onderaannemer op grond hiervan civielrechtelijk aanspreken voor de schade die 
hij heeft opgelopen.  
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Meestal wordt de werkgever als rechtspersoon aangesproken, omdat een strafbaar feit meestal 
voortkomt uit organisatorisch tekortschieten, bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting, 
middelenverstrekking, coördinatie en toezicht. Leidinggevenden, zoals uitvoerders, dragen 
taken op aan werknemers en houden toezicht. Slechts in zeer uitzonderlijke  gevallen wordt de 
leidinggevende als persoon aansprakelijk gesteld, als hem ‘disfunctioneel’ handelen kan worden 
verweten. 
 
 
 
 
 
Als een leidinggevende een fout maakt waaruit een strafbaar feit voortvloeit, maar hij heeft 
gehandeld binnen de grenzen van zijn taken en bevoegdheden, dan handelt hij niet 
disfunctioneel. 
 
Voorbeeld: het tijdelijke leuningwerk langs vloerranden is gedeeltelijk weggenomen voor het 
transport van materialen en niet teruggeplaatst. De uitvoerder, die belast is met het toezicht op 
de veiligheid, ziet dit over het hoofd. Eén van zijn medewerkers valt. Deze fout is de uitvoerder 
aan te rekenen, hij is immers belast met het toezicht. Toch wordt dit niet gezien als 
disfunctioneel handelen. Dat is alleen het geval als hij opzettelijk had verzuimd om maatregelen 
te treffen.  
 
 
 
 
 
Op grond van artikel 11 van de Arbowet zijn werknemers verplicht de nodige voorzichtigheid en 
zorgvuldigheid in acht te nemen. Dit geldt met name ten aanzien van:  
- juist gebruik van machines/gereedschappen, hulpmiddelen, gevaarlijke stoffen; 
- juist gebruik en beheer van de aan hen verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen; 
- juist gebruik van op arbeidsmiddelen en anderszins aangebrachte beveiligingen; 
- meewerken aan het voor medewerkers georganiseerde onderricht; 
Voor deze vier verplichtingen kunnen werknemers bestuursrechtelijk worden aangesproken. 
 
- terstond melden van gevaren voor veiligheid en gezondheid aan de leidinggevende; 
- zonodig bijstaan van deskundigen (intern/extern) bij de uitvoering van hun verplichtingen. 
 
De werkgever kan ook een boete worden aangezegd, tenzij hij kan aantonen dat hij de 
werknemer voor de overtreding al een sanctie (bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing) 
heeft opgelegd. Het laten tekenen van een verklaring door de werknemer dat hij persoonlijke 
beschermingsmiddelen heeft ontvangen is dus niet voldoende. De werkgever zal moeten toezien 
op het gebruik van het beschermingsmiddel en hij zal zonodig sancties moeten toepassen.  

Kan een leidinggevende op de bouw, bijvoorbeeld de uitvoerder, strafrechtelijk 
worden vervolgd of beboet? 
Nee, tenzij hem ‘disfunctioneel’ handelen kan worden verweten. 

Wat is disfunctioneel handelen? 
Iemand handelt willens en wetens buiten de hem toegekende bevoegdheden.  

Kan een bouwplaatsmedewerker worden beboet? 
Ja. 



 

 
 
 
Kan een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) worden vervolgd of beboet?
Ja.  

 
 
Het Arbobesluit artikel 9.5 geeft aan voor welke feiten een zzp’er kan worden vervolgd of 
beboet. Zo kan bij aanwezigheid van valgevaar het werk van een zzp-er worden stilgelegd, maar 
tevens kan een boete worden opgelegd. 
Indien een zzp-er werkzaamheden verricht op een bouwplaats waar meerdere werkgevers of 
zzp-ers werkzaam zijn, heeft de zzp-er dezelfde verplichtingen als een werkgever. Dit volgt uit 
artikel 2.39 van het Arbobesluit en artikel 19 van de Arbowet. 
 

 

 
 
 

Kunnen na een ongeval meerdere werkgevers worden vervolgd of beboet?
Ja.  
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Door de werking van het Arbobesluit afdeling Bouwproces heeft niet alleen de eigen werkgever 
verplichtingen.Ook de V&G-coördinerende aannemer (van de uitvoerende aannemer) heeft op 
grond van artikel 2.37 Arbobesluit verplichtingen, vooral als het gaat om gemeenschappelijke 
beveiligingen of onderlinge afstemming over elkaar opvolgende beveiligingen. 
 
Voorbeeld: een onderaannemer heeft netten onder de staalconstructie aangebracht zodat de 
dakplaten veilig kunnen worden aangebracht.  Een gedeelte van de netten moet echter 
herhaaldelijk worden weggehaald om materialen en materieel met een hijskraan naar binnen te 
brengen. Ook zit het net af en toe in de weg voor de schilder en de elektricien 
(onderaannemers). Een werknemer van het dakplatenbedrijf maakt, op een plek waar tijdelijk 
geen net zit, een val van grote hoogte. Zowel de werkgever van het slachtoffer als de V&G-
coördinerende aannemer zijn  vervolgd. De laatste, omdat hij zich onvoldoende van zijn 
coördinatietaken heeft gekweten.  
Overigens kan in dit voorbeeld ook de opdrachtgever vervolgd worden. In zijn risico-analyse 
dient hij er rekening mee te houden dat er, bij gebrek aan andere mogelijkheden, tot aan de 
oplevering materiaal door een opening in het dak naar binnen moeten worden gebracht en er 
op die plek dus geen veiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden met behulp van een 
veiilgheidsnet.  
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Hoofdstuk 6 Civielrechtelijke aansprakelijkheid  
 
 
Bij civielrechtelijke aansprakelijkheid gaat het om de vraag wie de schade, bijvoorbeeld ten 
gevolge van een ongeval, moet vergoeden. Het initiatief ligt bij een persoon of partij die schade 
heeft geleden. 
De civielrechtelijke aansprakelijkheid is vooral geregeld in het Burgerlijk Wetboek en kent 
onderscheid tussen contractuele aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid: 
- contractuele aansprakelijkheid heeft te maken met de algemene zorgplicht van een 

werkgever voor zijn werknemers, met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft; 
- wettelijke aansprakelijkheid is verbonden aan het begrip ‘onrechtmatige daad’, waarbij de 

aansprakelijkheid volgt uit de gedraging van iemand, los van de vraag of veroorzaker en 
benadeelde een overeenkomst hadden. 

 
 
 
 
 
 
Het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:658, kent een algemeen geformuleerde zorgplicht voor de 
werkgever. Dit houdt in dat hij die maatregelen moet treffen en die aanwijzingen moet 
verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te  voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden. Onder de zorgplicht wordt mede begrepen de 
verplichtingen die de werkgever heeft in het kader van de Arbowet.  
De werkgever dient dus onder meer een actief veiligheidsbeleid te voeren door middel van het 
geven van instructies, voorlichting, veiligheidscursussen, een duidelijke vastlegging van wat er 
op het gebied van veiligheid wordt gedaan, controle op naleving van veiligheidsvoorschriften en 
het opleggen van sancties bij niet-naleving ervan. 
  
 
 
 
 
Indien een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden schade oploopt, is de 
werkgever aansprakelijk. In geval de werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgverplichtingen is 
nagekomen of kan bewijzen dat de bij de werknemer ontstane schade te wijten is aan zijn opzet 
of bewuste roekeloosheid kan hiervan worden afgeweken. Uit de rechterlijke uitspraken blijkt 
dat dit vrijwel nooit wordt aangenomen. Hierbij speelt een rol dat van de werkgever wordt 
verwacht dat hij rekening houdt met een zekere onvoorzichtigheid van de kant van de 
werknemer, doordat deze dagelijks omgaat met gevaarlijke machines of dat hij dagelijks 
risicovolle werkzaamheden verricht. 
De werknemer hoeft alleen maar aan te tonen dat hij in de uitvoering van zijn werkzaamheden 
schade heeft geleden.  
 
Voorbeeld: een werknemer plaatst een ladder tegen een rolsteiger zonder de wielen van de 
rolsteiger te blokkeren. Tijdens het beklimmen van de ladder verrijdt de steiger, waardoor de 
werknemer valt en gewond raakt. De werkgever vindt het de schuld van zijn werknemer. 
Desondanks is de kans groot dat de werkgever de schade moet betalen. De werkgever had er op 
moeten toezien dat de werknemers de wielen steeds blokkeren. Is de werkgever in het geven 
van instructies of het houden van toezicht op de naleving hiervan tekort geschoten, dan heeft 
hij zijn wettelijke zorgplicht geschonden.  

Is een werkgever aansprakelijk voor de door werknemers bij het werk opgelopen 
schade?  
Ja.  

Op wie rust de bewijslast bij een schadeclaim? 
Op de werkgever. 



 

De werkgever moet de werknemer schadeloos stellen, tenzij de werkgever  kan aantonen dat de 
werknemer zich, tijdens het verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande 
gedraging, van het roekeloze karakter van die gedraging bewust was.  
 
Als de schuld van de werkgever reeds strafrechtelijk is uitgesproken, is honorering van een 
schadeclaim vanzelfsprekend kansrijker.  
 

 
 
 
Moet de werkgever elk ongeval registreren? 
Ja. 

 
Artikel 5 in de Arbowet verplicht de werkgever, als onderdeel van de risico-inventarisatie en -
evaluatie (RI&E), een register bij te houden van alle ongevallen, zowel van de ernstige als van de 
minder ernstige. In de ongevallenrapportage moet de vraag beantwoord worden in hoeverre 
het ongeval het gevolg is van onvoldoende veiligheidsmaatregelen van de werkgever.  
De afwezigheid van een ongevallenrapportage vergroot de kans op honorering van de 
schadeclaim, omdat de werkgever meer moeite zal hebben te bewijzen dat hij aan zijn 
zorgplicht heeft voldaan. De werkgever is echter niet verplicht aan de hand van de 
ongevallenrapportage aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan; hij mag dit ook 
door middel van andere bewijsmiddelen aantonen (bijvoorbeeld getuigen). 
 
Voorbeeld: tijdens zijn stage bij een bouwbedrijf raakt een stagiair gewond. In eerste instantie 
lijkt het niet ernstig, maar later blijkt de man zijn hand en linkerarm niet goed meer te kunnen 
gebruiken. Hij spreekt de werkgever met succes aan voor de door hem geleden schade. De 
werkgever is verplicht een rapport op te maken van het ongeval, ook als de gevolgen 
aanvankelijk niet ernstig lijken te zijn. Aangezien hij dit heeft nagelaten, dient hij aan de hand 
van bijvoorbeeld getuigen aan te tonen dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Indien er 
geen getuigen waren, zal het vrijwel onmogelijk zijn voor de werkgever te bewijzen dat hij -
ondanks het feit dat er een ongeval heeft plaatsgevonden - aan zijn zorgplicht heeft voldaan. 
 

 
 
 
 

Is de werkgever aansprakelijk voor door ingeleende werknemers tijdens het werk 
opgelopen schade? 
Ja. 
 
De zorgplicht van de werkgever ex artikel 7:658 BW heeft ook betrekking op ingeleende 
werknemers of uitzendkrachten. Ingeleende werknemers zijn in dat geval gelijkgesteld met 
eigen werknemers.  
 

 

 
 
 

Is de werkgever aansprakelijk voor door derden opgelopen schade?
Ja.  
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Indien de werkgever een onrechtmatige daad kan worden verweten, dan is de werkgever 
aansprakelijk voor schade van derden. Het Burgerlijk Wetboek gaat uit van het principe dat 
degene die een onrechtmatige daad pleegt, de daardoor aan een ander toegebrachte schade 
moet vergoeden. Als onrechtmatige daad wordt aangemerkt:  
- een inbreuk op iemands recht; 
- een doen of nalaten in strijd met de wet; 
- een doen of nalaten in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. 
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Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, moet verwijtbaar handelen of nalaten 
worden bewezen door het slachtoffer. Relevante vragen in dit verband zijn: had de schade 
redelijkerwijs voorzien en voorkomen kunnen worden en zou de schade zijn uitgebleven als de 
daad niet was gepleegd of het handelen niet was nagelaten (oorzakelijk verband)? 
 
Voorbeeld: een derde valt van een onbeveiligde vloer. Letsel en schade zijn het gevolg. Er is een 
oorzakelijk verband: de val had niet plaats gevonden als de werkgever niet nalatig was geweest 
en leuningwerk had geplaatst. 
Het kan in dit voorbeeld gaan om: 
- werknemers van andere bedrijven (onder- en nevenaannemers, leveranciers, nutsbedrijven); 
- bezoekers; 
- spelende kinderen; 
- verkeersdeelnemers en omwonenden. 
 
 
 
 
 
Indien een derde schade heeft opgelopen, kan hij de werkgever mogelijk aansprakelijk stellen 
voor een onrechtmatige daad van zijn medewerker. De werkgever is tegenover derden 
aansprakelijk voor fouten van zijn ondergeschikten, als er een verband bestaat tussen de daad 
en de taak van die medewerker. De bewijslast ligt bij de derde. Het is niet vereist dat de 
werkgever zelf een verwijt valt te maken. Het is zijn risico dat hij wordt aangesproken voor een 
onrechtmatige daad van een medewerker die verband houdt met de werkzaamheden van de 
medewerker (risicoaansprakelijkheid). De werkgever kan de schade op de werknemer verhalen, 
indien de werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten (dit wordt vrijwel 
nooit aangenomen (zie vraag “op wie rust de bewijslast bij een schadeclaim”). 
Indien de derde zelf ook schuld heeft bij het ontstaan van de schade, dan kan dit er toe leiden 
dat er geen of slechts een gedeeltelijke schadevergoeding wordt toegewezen.  
 
 
 
 
 
Als een ongeval te wijten is aan een fout van een leidinggevende, dan is zijn werkgever 
civielrechtelijk aansprakelijk voor de door de fout ontstane schade. Dezelfde regel is van 
toepassing als het gaat om een fout van een niet-leidinggevende. Als de leidinggevende opzet 
of bewuste roekeloosheid kan worden verweten, is hij wel aansprakelijk. 
 
 
 
 
 
Als een ongeval te wijten is aan een fout van een V&G-coördinator, dan is diens werkgever 
(uitvoerende aannemer) civielrechtelijk aansprakelijk voor het vergoeden van de schade.  Als de 
coördinator zelf opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten, kan de werkgever de 
schade wel op hem verhalen.. 

Kan een derde bij schade de werknemer, die de schade veroorzaakte, aanspreken? 
De derde zal doorgaans niet de werknemer, maar diens werkgever aanspreken.  

Kan een leidinggevende op de bouw aansprakelijk worden gesteld voor schade? 
Nee. 

Kan een V&G-coördinator uitvoeringsfase aansprakelijk worden gesteld voor schade?
Nee.   



 

 
 
 
 
Immateriële schade (smartengeld) is de vergoeding van schade die niet het vermogen van 
iemand raakt. Het gaat bij smartengeld om een vergoeding voor pijn, verdriet, gederfde 
levensvreugde, gemiste promotiekansen of aantasting in de persoon (zoals belediging, inbreuk 
op privacy, psychische schade).  Dit soort zaken zijn moeilijk objectief te vertalen in een 
financiële vergoeding. Het Nederlandse recht kent in beginsel overigens geen smartengeld voor 
nabestaanden bij een ongeval met dodelijke afloop.   
Indien de aansprakelijkheid een feit is, wordt meestal de gehele schade vergoed. Is de schade 
ook het gevolg van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, dan 
blijft een deel van de schade voor rekening van de benadeelde.  
 

Welke schade kan worden verhaald? 
Een gedupeerde kan zowel materiële als immateriële schade verhalen. 

 
 
 
 

Kan een werkgever doorbetaalde loonkosten bij ziekteverzuim op een schuldige
partij verhalen? 
Ja. 

 
 
Ingevolge artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek kan de werkgever het doorbetaalde loon 
verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ziekteverzuim. Hij moet dan wel het 
onrechtmatig handelen van die andere partij kunnen bewijzen. De getroffen werknemer moet 
aan het verhalen van de schade van de werkgever zijn medewerking verlenen (bijvoorbeeld door 
het verstrekken van gegevens). Het verhaalsrecht heeft betrekking op het nettoloon. 
 

 
 
 

Kan een werkgever doorbetaalde loonkosten bij ziekteverzuim verhalen op de 
werknemer zelf? 
Nee. 

 
 
De werkgever kan doorbetaalde loonkosten niet op de werknemer zelf verhalen, tenzij de 
werkgever kan aantonen dat het ziekteverzuim veroorzaakt is door opzet van de werknemer. 
Ook indien de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn reïntegratie, passende arbeid 
weigert of wanneer de genezing door zijn eigen toedoen wordt vertraagd heeft de werknemer 
op grond van artikel 7:629 BW geen recht op loon. 
 

 
 
 
 

Kan een werkgever doorbetaalde loonkosten verhalen bij ziekteverzuim tengevolge
van een verkeers- of sportongeval? 
Soms wel.  
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In sommige gevallen kan een werkgever doorbetaalde loonkosten bij ziekteverzuim na een 
verkeers- of sportongeval verhalen op de veroorzaker van het ongeval.  Er moet dan wel sprake 
zijn van een onrechtmatige daad die is gepleegd door de veroorzaker van de schade.  
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De aansprakelijkheid van de werkgever reikt niet zover dat deze zich ook uitstrekt tot het woon-
werk verkeer. Er is echter jurisprudentie waarin de werkgever aansprakelijk is voor schade die is 
ontstaan, toen de werknemer onderweg was zijn werkplek. Het  hangt van een aantal 
omstandigheden af. 
De Hoge Raad noemt deze omstandigheden in een uitspraak van 12 januari 2001. Beschrijving 
van de situatie: vier werknemers zijn door hun werkgever uitgeleend aan een bedrijf in 
Amsterdam. Met een bus, beschikbaar gesteld door de werkgever, reizen zij samen iedere dag 
vanaf hun woonplaats Didam naar Amsterdam. Zij besturen de bus bij toerbeurt. Tijdens een van 
deze ritten raakt de bus betrokken bij een ongeval. De schade van de werknemer die de bus 
bestuurde valt - in tegenstelling tot de schade van de andere werknemers - niet onder de WA-
verzekering van het busje. De bestuurder van het busje stelt zijn werkgever aansprakelijk voor 
de schade. Hoewel de werkgever in voldoende mate had voldaan aan zijn zorgplicht bepaalde 
de Hoge Raad dat de werkgever de schade in dit geval toch moet vergoeden, omdat:  
- de werknemer verplicht was dagelijks van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te reizen; 
- hij daarbij verplicht was bij toerbeurt te chaufferen; 
- de financiële gevolgen van het ongeval voor alle betrokkenen door de WA-verzekering 

werden gedekt, behalve voor de chaufferende werknemer;  
- het een ervaringsfeit is dat de dagelijkse omgang met auto’s met zich meebrengt dat de 

gebruiker soms wat onvoorzichtiger is;   
- bij de werknemer echter geen sprake was van opzet of roekeloosheid.  
 
 
 
 
 
 
De werkgever is wettelijk verplicht om bij ziekte 70% van het loon2 door te betalen, gedurende 
ten hoogste 52 weken (Burgerlijk Wetboek, 7:629). Op grond van de CAO Bouwbedrijf, artikel 31 
lid 1, wordt dit aangevuld tot 100%. Als de werknemer echter zonder toestemming van de 
werkgever werkzaamheden verricht voor derden en tijdens deze werkzaamheden 
arbeidsongeschikt raakt, vervalt gedurende drie maanden de werkgeversverplichting om het 
loon aan te vullen tot 100% (CAO Bouwbedrijf, artikel 31 lid 2). 
 
 
 
 
 
De werkgever is verplicht voor alle medewerkers die onder de CAO Bouwbedrijf en de UTA-CAO 
vallen een ongevallenverzekering af te sluiten. Werknemers zijn 24 uur per etmaal verzekerd 
voor ongevallen die leiden tot blijvende (gehele of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De 
hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Ook privé-ongevallen vallen 
hieronder, zij het dat bepaalde risico’s zijn uitgesloten. De CAO inzake “voorziening bij ongeval” 
beschrijft de voorwaarden van de ongevallenverzekering 
 
 
 

                                                      
 

Is de werkgever aansprakelijk voor schade die de werknemer oploopt tijdens het 
woon-werkverkeer? 
Het kan, maar het hangt af van een aantal omstandigheden. 

Moet een werkgever loon doorbetalen als het ziekteverzuim het gevolg is van 
werken voor derden zonder toestemming? 
Ja.   

Kent de CAO Bouwbedrijf een ongevallenverzekering? 
Ja, de werkgever is verplicht een ongevallenverzekering te sluiten. 



 

 

 
 
 

Geeft de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voldoende dekking? 
Meestal wel, indien het bedrijf deze verzekering aan de huidige maatstaven heeft laten 
aanpassen. 
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De werkgever moet zich realiseren dat verzekeraars een steeds belangrijker rol spelen bij het 
tegengaan van arbeidsongeschiktheid, onder andere door de sociale verzekeringswetten Wulbz 
(Wet Uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte) en Pemba  (Premiedifferentiatie en 
Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen).  Ook verzekeraars beseffen dat 
ongevallenpreventie van belang is uit oogpunt van schadebeperking. De aannemer die frequent 
(letsel)schade veroorzaakt, zal vroeg of laat te maken krijgen met een verzekeraar die kritischer 
wordt ten aanzien van het door het bedrijf gevoerde arbobeleid. De nadruk zal hierbij liggen op 
zaken als  instructie,  toezicht,  evaluatie en zo nodig bijstellen van het beleid.  Bedrijven doen er 
verstandig aan om hierop in te spelen om eventuele premieverhogingen en zelfs uitsluiting te 
voorkomen.  
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