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U bent als werkgever voor heel veel zaken 

verantwoordelijk als het gaat om uw per-

soneel. De redactie van NBT Magazine 

vroeg Jeroen Bol van Bakkersbelang om 

voor onze lezers een paar aandachts-

punten op papier te zetten. Waar moet 

u op letten en wat zijn de voor- en 

nadelen van sommige verzekeringen? 

Jeroen belicht voor NBT Magazine de 

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering 

Bestuurders en Motorrijtuigen (WEGAS) 

en geeft daarbij aan wat Bakkersbelang 

voor u kan betekenen. Ook geeft hij ant-

woord op de meest gestelde vragen uit de 

branche. Jeroen: “Een veilige werkplek is 

belangrijk, evenals het goed voorlichten 

van uw medewerkers over de regels waar-

aan zij zich moeten houden om hun werk 

veilig te kunnen uitvoeren. Maar ‘goed 

werkgeverschap’ houdt ook in dat u een 

‘behoorlijke’ voorziening moet hebben 

die uw medewerkers beschermt tegen de 

financiële gevolgen van een ongeval. Als 

u die niet heeft, kunt u aansprakelijk zijn 

voor de financiële gevolgen van het ont-

breken van zo’n voorziening.”

WeGas-polis biedt uitkomst bij het   verzekeren van ongevallen tijdens 
werkgerelateerde activiteiten

“Bent u een goede werkgever?”

“Uw werknemers zijn in veel gevallen 
dagelijks voor hun werkzaamheden onder-
weg met alle risico’s van dien”, zo vertelt 
Jeroen. “U kunt worden aangesproken voor 
schade van uw werknemer als gevolg van 
een ongeval tijdens werktijd. Claims voor 
letselschade, smartengeld en inkomens-
derving kunnen zeer omvangrijk zijn. Uw 
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven 
(AVB) biedt vaak onvoldoende dekking. 
Ook een ongevallen- of een schadeinzit-
tendeverzekering dekt niet alle schade. 
Het verzekerd bedrag van de WEGAS-polis 
bedraagt maar liefst € 1.000.000,- per 
gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen 
de letselschade, maar ook de eventuele 
inkomens- en materiële schade. Dit laatste 
is van belang, omdat u ook aansprakelijk 
kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de 
auto van uw werknemer.”

“Er zijn veel voordelen verbonden aan een 
WEGAS-verzekering. De verzekering kan 
bijvoorbeeld als een los product worden 
afgesloten. Er is een uitgebreide dekking 
op deze polis, stagiairs zijn gratis meever-
zekerd en er is Werelddekking mogelijk. 
Voor u als werkgever is het interessant om 
te weten dat het mogelijk is om woon-
werkverkeer mee te verzekeren. Ook is er 
de mogelijkheid van het meeverzekeren 
rubriek Verkeersdeelname door middel 
van openbaar vervoer, fiets of voetgan-
ger.”

Dekkingsmogelijkheden
Er zijn veel dekkingsmogelijkheden vanuit 
Bakkersbelang voor het verzekeren van 
de WEGAS. Jeroen zet het aanbod uiteen: 
“Rubriek A en A+ zijn basisdekkingen. 
Daarnaast kunt u voor een optimale zeker-
heid kiezen en een aanvullende dekking 
afsluiten middels de rubrieken B, C en/of 
D.”

A - Basisverzekering
“Deze verzekering dekt de schadevergoe-
dingsverplichting voor schade van werkne-
mers als bestuurder of inzittende van een 
motorrijtuig op grond van artikel 7:611 BW 
en 7:658 BW.” 

A-Plus Basisverzekering + eigenaar (DGA)
“Zie de omschrijving van ‘rubriek A’, ech-
ter met de aanvulling dat de eigenaar 

ook meeverzekerd is. Onder de eigenaar 
worden tevens de vennoten of de per-
soon voor wiens rekening de eenmanszaak 
wordt gedreven verstaan. De eigenaar is 
automatisch voor dezelfde aanvullende 
dekkingen (rubriek B, C en D) verzekerd als 
de overige verzekerden.”

B - Verkeersdeelname 
“Deze rubriek dekt de aansprakelijkheid 
van de werkgever voor schade van werk-
nemers tijdens verkeersdeelname als voet-
ganger met fiets of openbaar vervoer. 

C - Woon-werkverkeer
“Deze rubriek dekt de financiële gevol-
gen voor schade van werknemers tijdens 
woon-werkverkeer. Ook biedt deze rubriek 
dekking voor letselschade en bovendien 
is er bij letselschade ook dekking voor de 
materiële schade. Aansprakelijkheid speelt 
hierbij geen rol.”

D - Ongevallendekking
“Deze rubriek verzekert de werknemers 
tegen allerlei vormen van ongevallen die 
zij oplopen tijdens werkgerelateerde acti-
viteiten. Aansprakelijkheid speelt hierbij 
géén rol. 

“Uiteraard krijgen wij heel veel vragen 

over het onderwerp WEGAS vanuit de 
branche. Ik vertel graag iets meer over 
de meest gestelde vragen en antwoorden 
over de WEGAS-verzekering.”  

Valt woon-werkverkeer onder de 
dekking? 
“Normaal gesproken is de werkgever niet 
aansprakelijk voor schade die de werkne-
mer oploopt tijdens woon-werkverkeer. 
Daarom valt deze schade niet onder de dek-
king van rubriek A of B. Bij Bakkersbelang 
kan echter rubriek C ook gesloten worden. 
Deze rubriek dekt de schade van een 
werknemer als gevolg van een ongeval 
tijdens woon-werkverkeer zonder dat er 
aansprakelijkheid aan de zijde van de 
werkgever is.”
 
Wat wordt er gedekt onder de dek-
king ongevallen? 
“Onder rubriek D, ongevallen (‘werkgere-
lateerde schade’), is schade verzekerd als 
gevolg van een gebeurtenis tijdens werk-
gerelateerde activiteiten. Hieronder wor-
den werkzaamheden of georganiseerde 
activiteiten, zoals bedrijfsuitjes, verstaan.”

Valt de eigenaar (DGA) onder de 
dekking? 
“Indien men de eigenaar mee wenst te 
verzekeren kan als basisdekking rubriek 
A-Plus gekozen worden. Deze rubriek dekt 
de schade van de eigenaar, de vennoten 
of de persoon voor wiens rekening de 
eenmanszaak wordt gedreven voor de 
verzekerde rubrieken die op het polisblad 
staan vermeld.”

Valt de schade per fiets of te voet 
onder de WEGAS-dekking? 
“Rubriek A biedt alleen dekking tijdens het 
besturen van een motorrijtuig. De schade 
die is ontstaan met de fiets of te voet valt 
niet onder de dekking. De verzekeringne-
mer kan de verzekering uitbreiden met 
rubriek B, verkeersdeelname door middel 
van openbaar vervoer, fiets of als voetgan-
ger. Of met rubriek C, woon-werkverkeer.” 
 
Welke schades zijn gedekt onder de 
WEGAS-dekking? 
“Personenschades en Zaakschades.”

Wie zijn er verzekerd? 
“Werknemers met een arbeidsovereen-
komst conform burgerlijk recht of amb-
tenarenrecht met verzekeringnemer. 
Uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiai-
res en gedetacheerden, allen ten aanzien 
van werkzaamheden die zij voor verzeke-
ringnemer verrichten. De eigenaar (DGA), 
de vennoten of de persoon voor wiens 
rekening de eenmanszaak wordt gedre-
ven kunnen ook meeverzekerd worden. 
Daarnaast kan men ervoor kiezen de door 
verzekeringnemer ingezette ZZP’ers en 
freelancers mee te verzekeren, voor zover 
zij worden ingezet voor werkzaamheden 
die tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten 
van verzekeringnemer horen. Voor ZZP’ers 
gelden geen afwijkende premies.” 
 
Vallen buitenlandse werknemers 
onder de dekking? 
“Buitenlandse werknemers kunnen op 
de polis meegenomen worden indien ze 
onder het Nederlands Arbeidsrecht val-
len.”

Hebt u nog vragen omtrent de WEGAS-
verzekering? Neem dan contact op met 
Bakkersbelang, tel +31 (0)33 247 55 66, 
info@bakkersbelang.nl 
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