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 Inleiding 
 



Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) 

 
– Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  

– Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

– Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

– Hanteren van algemene voorwaarden 

– Beperking van aansprakelijkheid 

– Vragen? 
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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
 
 



Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) 

 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort AVB) biedt 
dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden 
geleden schade als gevolg van een handelen of nalaten binnen de 
verzekerde hoedanigheid.  

 
>  Aansprakelijkheid als gevolg van een handelen of nalaten 

> Moet gaan om personenschade of materiele schade  
 (dus niet uitsluitend om zuivere vermogensschade) 
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Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 

Aandachtspunten: 
 

– Hoedanigheid (nevenfuncties) 

– Verzekerd bedrag 

– Dekkingsgebied (wereld ex USA) 

– Werkgeversaansprakelijkheid (7:658 en 7:611) 

– Kosten van verweer en wettelijke rente 

– Uitsluitingen (opzet, opzicht, beroepsfouten, motorrijtuigen) 

NVFG ZZP Café 15 januari 2019 



Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 

– De slagboom van de parkeerplaats bij uw kantoor gaat te snel naar 
beneden en raakt de auto van een relatie 

– U staat op het punt de afwas te gaan doen op vrijdagmiddag, echter u 
wordt gebeld en vergeet de waterkraan. Uw onderbuurman wordt op 
maandag geconfronteerd met een waterschade. 

– Bij een bezoek aan een klant thuis stoot u per abuis de kostbare ming 
vaas om 

– Een van uw medewerkers struikelt over het vloerkleed en breekt de 
pols. 
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Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
 
 



Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Aanspraken voortvloeiende uit een beroepsfout die zijn gemaakt tijdens 
de uitoefening van een beroep en die bij een derden zuivere 
vermogensschade veroorzaakt. 

 
>  Definitie beroepsfout: 
 Nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering, verkeerd 
 handelen of onachtzaamheid bij werkzaamheden die de verzekerde 
 heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten 

>  Onrechtmatige daad (6:162 BW) 

>  Tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (6:74 BW) 

NVFG ZZP Café 15 januari 2019 



Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

 

– Verzekerde hoedanigheid 

– Geldt er een verplichting of is er vrijheid voor het hanteren van 
leveringsvoorwaarden?  

– Voorwaarde voor dekking of hoger eigen risico? 
(let daarbij ook op boete-, vrijwaring-, garantiebedingen) 

– Is er dekking voor personenschade? 

– Dekkingsgebied?  

– Dekking voor inloop/uitloop (dekkingssystematiek) 

– Gelden er specifieke clausules? 
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Aandachtspunten BAV 

• Uitsluitingen beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
 

– Opzet / fraude- en vermogensdelicten 

– Opnieuw presteren / honorarium van een verzekerde 

– Kosten- en of termijnoverschrijding 

– WMO 

 BA0110   Uitsluiting Medisch wetenschappelijk onderzoek 

  In aanvulling op artikel 7 van de voorwaarden biedt deze verzekering 

geen dekking voor schade waarvoor op grond van de Wet medisch-

wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) -  of een daarmee 

overeenkomende buitenlandse wet - een plicht tot 

het sluiten van een proefpersonenverzekering geldt. 
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Waarom een Beroepsaansprakelijkheids-
verzekering 
 



Waarom een BAV 

– Bescherming van het eigen vermogen 

 (claim => algemene voorwaarden => polis => eigen vermogen) 

 

– Uw opdrachtgever stelt dit als eis   

– Dekking voor de kosten van verweer 

– Vaststelling aansprakelijkheid 
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Waarom een BAV 

Situaties: 

• Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de geschiktheid van een partij 
om aan de studie deel te nemen 

• Door onvoldoende monitoren wordt een deadline niet gehaald 

• Er wordt niet voldaan aan de publicatieverplichtingen van bepaalde 
resultaten 

• Heeft u zelf nagedacht wat fout zou kunnen gaan? 
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Hanteren van algemene voorwaarden 
 



Hanteren van algemene voorwaarden 

– Aansprakelijheidsbeperking moet redelijk zijn 

– Algehele uitsluiting van aansprakelijkheid zal geen stand houden net 
als uitsluiting van schade door opzet/bewuste roekeloosheid 

– Koppel hoogte van de aansprakelijkheid aan het honorarium  

– Nederlands recht/ Nederlandse rechter 

– Enkel aansprakelijk voor directe schade 

– Toestemming met derden samen te werken 

– Niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door ingehuurde derden 

– Advies: altijd laten toetsen door een ter zake kundige advocaat of 
jurist (niet alleen op inhoud maar ook op wijze van 
hanteren/overeenkomen) 
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Beperking van aansprakelijkheid 
 



 
 
 
 
 
Beperking van aansprakelijkheid  

• U kunt uw aansprakelijkheid beperken:  
– In uw overeenkomst van opdracht 

– Door af te spreken wat u voor de klant doet  

– Maar: vooral door af te spreken wat u niet doet  

 

 

• U kunt uw aansprakelijkheid vermijden:  
– Door gedegen dossier opbouw  

– Door te werken met een vaste procedure  
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Vragen; 
 
 

www.markelinsurance.nl 


