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INLEIDING 
 
Ondernemen en risico’s gaan hand in hand met elkaar. Een sociaal vangnet dat 
door de overheid voor werknemers in dienstbetrekking beschikbaar is gesteld, 
is in beginsel niet toegankelijk voor ondernemers. Zij zullen derhalve zelf in de 
middelen moeten voorzien teneinde de risico’s te dekken. Echter, de ene 
ondernemer is de andere niet.1 Kan men van een kleine ondernemer, zoals 
bijvoorbeeld een zzp’er, verwachten dat hij volledig voorziet in de beperking van 
zijn risico’s? Risico’s dekken brengt immers kosten met zich mee. Gesteld kan 
worden dat bepaalde ondernemers zich derhalve in een kwetsbare positie 
bevinden. Het is de vraag of het recht dit soort ondernemers een helpende 
hand kan bieden.  
 
Dezelfde kwestie speelt een rol bij de, inmiddels zeer bekende, discussie over 
de bescherming van onder andere ‘zelfstandige’ maaltijdbezorgers van 
Deliveroo.2 Als een zelfstandige maaltijdbezorger tijdens het uitoefenen van zijn 
werkzaamheden betrokken raakt bij een eenzijdig verkeersongeval, is het dan 
de bezorger die verantwoordelijk is voor de gevolgen daarvan of zou de 
opdrachtgever daarin een rol moeten spelen? Met het arrest van 16 februari 
2021 van het hof van Amsterdam kan een bezorger in ieder geval een beroep 
doen op de artikelen 7:658 jo. 7:611 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). 3 
Immers, in deze uitspraak werden de overeenkomsten van de 
maaltijdbezorgers gekwalificeerd als zijnde een arbeidsovereenkomst.4 Echter, 
er zijn ook zzp’ers waarvan de overeenkomst niet voldoet aan de eisen van een 
arbeidsovereenkomst, terwijl de feitelijke positie van de zzp’er vrijwel gelijk is 
aan de positie van een werknemer. Voor dergelijke zzp’ers beoogt de wetgever 
extra bescherming te bieden. Hoe deze bescherming voor zzp’ers naar huidig 
recht is vormgegeven, wordt besproken in dit onderzoek.   
 
De onderzoeksvraag luidt: 

 
 
 
 
 
 

 
1 Houweling 2016, p. 67.  
2 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 1.  
3 Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392.  
4 Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392, r.o. 3.14.  

In hoeverre en op welke wijze worden zzp’ers naar huidig recht wettelijk beschermd 
tegen letsel dat tijdens de uitoefening van de werkzaamheden wordt opgelopen en 

op welke wijze kan de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 1 BW een 
bijdrage leveren aan een (nog) adequatere bescherming? 
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Dit onderzoek is descriptief van aard en wordt vormgegeven door middel 
van diepgaand literatuur- en jurisprudentieonderzoek. De literatuur bestaat 
onder andere uit rapportages, boeken, monografieën, artikelen uit 
vaktijdschriften en overige wetenschappelijke publicaties.  
 
De kernwoorden zijn o.a.: 

• Werkgeversaansprakelijkheid; 
• Artikel 7:658 lid 4 BW; 
• Artikel 7:611 BW; 
• Zzp’er aansprakelijkheid; 
• Aansprakelijkheid opdrachtgever artikel 6:248 lid 1 BW; 
• Verzekeringsplicht werkgever; 
• Verzekeringsplicht opdrachtgever; 
• Verzekeringsplicht zelfstandig ondernemer; 
• Redelijkheid en billijkheid. 

 
Voorts maak ik gebruik van de in de literatuur gerefereerde artikelen en boeken, 
ook wel de sneeuwbalmethode genoemd.5 Er is tevens naar jurisprudentie 
gezocht die verband houdt met zzp’ers en werknemers die een beroep doen op 
de artikelen 7:658 lid 4, 7:611 en 6:248 lid 1 BW.  
 
Ten behoeve van het literatuur- en jurisprudentieonderzoek is gebruik gemaakt 
van de volgende databanken: de catalogus van de Universiteit Leiden, Google 
Scholar, Kluwer Navigator, Legal Intelligence en Rechtsorde. Teneinde zicht te 
krijgen op de huidige discussie zijn tevens enkele blogs van advocatenkantoren 
bestudeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Libguides.rug.nl/c.php?g=531668&p=3637472.  
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HOOFDSTUK 1 – DE HUIDIGE BESCHERMING VAN DE WERKNEMER  
 
Wat is naar huidig recht de reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid voor 
werknemers die tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden letsel oplopen? 
 
1.1. ARTIKEL 7:658 BW    
 
De werkgeversaansprakelijkheid voor personen buiten dienstbetrekking was 
een uitbreiding van de traditionele werkgeversaansprakelijkheid die geldt 
tussen werkgever en zijn werknemer in dienstbetrekking. Het is derhalve van 
belang om te starten bij de basis en een korte inleiding te geven op de artikelen 
7:658 leden 1-3 BW en 7:611 BW waarna zal worden ingegaan op de 
toevoeging van artikel 7:658 lid 4 BW.  
 
Artikel 7:658 lid 1 BW luidt: ‘De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en 
gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige 
wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid 
zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als 
redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van 
zijn werkzaamheden schade lijdt.’   
 
Indien de werkgever nalaat deze verplichting na te komen en de werknemer 
daardoor tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, kan de 
werkgever hiervoor worden aangesproken (lid 2). Deze bescherming is ruim 
doch niet onbeperkt.6 Het is aan de werknemer om te stellen en zo nodig te 
bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden. Het gegeven dat het ongeval door het werk is ontstaan, is 
daartoe voldoende.7 De werkgever ontkomt slechts aan aansprakelijkheid 
indien hij kan bewijzen dat hij ofwel zijn verplichtingen zoals bedoeld in lid 1 van 
dit artikel is nagekomen ofwel indien de schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de werknemer. Voorts dient er een causaal verband 
te bestaan tussen de door de werknemer geleden schade en de door de 
werkgever geschonden zorgplicht.8 Wanneer de aansprakelijkheid van de 
werkgever vaststaat, dan is hij aansprakelijk voor de volledige schade. Een 
eventuele mate van eigen schuld zoals bedoeld in artikel 6:101 BW speelt in 
beginsel geen rol bij de vaststelling van de schade.9  

 
6 HR 1 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB6175, r.o. 4.2.  
7 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/264.  
8 Alt 2017/9.4.1.  
9 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/271.  
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1.2. ARTIKEL 7:611 BW  
 
Het is vrijwel onmogelijk om van een werkgever te verwachten dat hij te allen 
tijde invloed heeft op de gevaren die zich tijdens de uitoefening van de 
werkzaamheden, of in situaties die daarmee verband houden, kunnen 
voordoen. Denk bijvoorbeeld aan situaties in het verkeer waarbij er ten behoeve 
van de werkzaamheden naar verschillende locaties wordt gereisd. Desondanks 
is het mogelijk dat een werkgever, weliswaar beperkt, de door de werknemer 
geleden schade moet vergoeden.10 Onder invloed van de rechtspraak is een 
onderscheid te maken tussen twee situaties.   
 
De eerste is de aansprakelijkheid van de werkgever voor situaties waarbij 
werktijd en privétijd min of meer in elkaar overlopen. Een voorbeeld daarvan is 
de werkgever die een bedrijfsuitje organiseert waarbij een bijzonder risico op 
schade voor de werknemer bestaat.11 De werkgever heeft een zorgplicht om 
een dergelijk evenement op zodanige wijze in te richten dat het oplopen van 
schade voorkomen wordt.12 Slaagt hij daarin niet, dan is hij aansprakelijk op 
grond van artikel 7:611 BW.  
 
De tweede is de schending van zijn op het ongeschreven recht gebaseerde 
plicht om te voorzien in een behoorlijke verzekering.13 Gezien het gegeven dat 
risico’s op ongevallen tegenwoordig goed verzekerbaar zijn tegen betaalbare 
premies, is een werkgever verplicht om te voorzien in een behoorlijke 
verzekering voor zijn werknemers indien zij tijdens de uitoefening van hun 
werkzaamheden het risico lopen om betrokken te raken bij een 
verkeersongeval.14 Het is de werkgever ook toegestaan om de werknemer de 
mogelijkheid te bieden om zelf een behoorlijke verzekering af te sluiten. Wél is 
vereist dat hij daartoe de nodige financiële middelen verschaft en de 
werknemer inlicht over het belang van een dergelijke verzekering.15 De 
verzekeringsplicht geldt ten aanzien van het slachtoffer dat bestuurder is van 
het betrokken motorvoertuig en ten aanzien van de fietser of voetganger die het 
slachtoffer is van een verkeersongeval waarbij een of meer voertuigen bij 
betrokken zijn. Deze plicht is tevens van toepassing ingeval de fietser het 
slachtoffer is van een eenzijdig verkeersongeval.16 De bescherming conform 

 
10 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/262.  
11 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/262.  
12 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215, r.o. 3.4.2. 
13 HR 1 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB4767.  
14 HR 1 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB4767, r.o. 3.4.1.  
15 HR 12 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3129, r.o. 3.6.2. 
16 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (concl. A-G J. Spier), NJ 2011/597, m. nt. 
T. Hartlief.  
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artikel 7:611 BW strekt nadrukkelijk niet verder dan voormelde gevallen.17 De 
schending van deze verplichting resulteert erin dat de werkgever aansprakelijk 
is voor de door de werknemer geleden schade tot een maximale vergoeding 
van het bedrag dat een behoorlijke verzekering zou hebben gedekt indien een 
verzekering wél zou zijn afgesloten door de werkgever.18 Er wordt hier derhalve 
gekeken naar een hypothetische situatie.  
 
Een belemmering van artikel 7:611 BW is echter de beperkte 
beschermingsreikwijdte. De privileges die de werknemer geniet uit artikel 7:658 
BW zijn hier niet van toepassing. Dat betekent dat de stelplicht en de bewijslast 
ten aanzien van de schending van de zorgplicht op de werknemer rusten. De 
werkgever heeft tevens de mogelijkheid om een beroep te doen op de eigen 
schuldregeling conform artikel 6:101 BW.19  
 
Voorts is dit artikel uitsluitend van toepassing binnen arbeidsverhoudingen.20 
Het is voor zzp’ers derhalve niet mogelijk om een beroep te doen op artikel 
7:611 BW. Een zzp’er die op grond van een overeenkomst van opdracht 
werkzaam is en tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden slachtoffer 
wordt van een eenzijdig verkeersongeval is, simpel gezegd, de pineut.  
 
1.3. TUSSENCONCLUSIE  
 
Werknemers genieten op grond van de artikelen 7:611 en 7:658 BW een 
vergaande, maar niet onbeperkte, bescherming voor schade die tijdens de 
uitoefening van de werkzaamheden wordt opgelopen. Daarbij geldt artikel 7:658 
BW als primaire grondslag. De bewijspositie van de werknemer is aan de hand 
van dat artikel het gunstigst. Artikel 7:611 BW fungeert als secundaire 
grondslag waarbij de aansprakelijkheid van de werkgever wordt beperkt tot de 
volgende situaties: grensgebieden tussen werk en privé en verkeersongevallen 
die onder werktijd plaatsvinden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
17 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (concl. A-G J. Spier), NJ 2011/597, m. nt. 
T. Hartlief. 
18 Goudkuil, TVP 2016/4, p. 100.  
19 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (concl. A-G J. Spier), NJ 2011/597, m. nt. 
T. Hartlief. 
20 Rb. Midden-Nederland 6 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6028.  
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HOOFDSTUK 2 – DE HUIDIGE BESCHERMING VAN DE ZZP’ER    
 
Wat is de huidige beschermingsreikwijdte van zzp’ers die tijdens de uitoefening 

van hun werkzaamheden letsel oplopen? 
 
2.1. RATIO ARTIKEL 7:658 LID 4 BW  
 
Op 1 januari 1999 trad het vierde lid van artikel 7:658 BW in werking. Lid 4 luidt: 
‘hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door 
een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig 
de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.’  
 
Dit artikel maakt het derhalve mogelijk dat een persoon, niet zijnde een 
werkgever, aansprakelijk is voor de schade van een persoon met wie hij geen 
arbeidsovereenkomst heeft. Aanvankelijk gold dit voor personen zoals 
ingeleend personeel, uitzendkrachten en stagiaires.21 Aanleiding hiertoe 
vormde de flexibilisering en differentiatie van arbeid en arbeidsverhoudingen.22 
Maar ook vrijwilligers en zzp’ers werden onder bepaalde omstandigheden 
beschermd door dit artikel.23 Volgens de wetgever moest worden voorkomen 
dat een onzorgvuldige werkgever zijn aansprakelijkheid zou kunnen ontlopen 
als door schending van zijn zorgplicht een ander dan zijn eigen werknemer 
schade lijdt.24 Met de invoering van het vierde lid ontstond derhalve een 
wettelijke grondslag voor zzp’ers die tijdens de uitoefening van hun 
werkzaamheden letsel opliepen. De uitwerking in de praktijk is echter minder 
rooskleurig. In paragraaf 2.2 zal worden ingegaan op het juridisch kader van 
artikel 7:658 lid 4 BW.  
 
2.2. JURIDISCH KADER ARTIKEL 7:658 LID 4 BW  
 
Het standaardarrest ten aanzien van artikel 7:658 lid 4 BW dat ziet op de 
bescherming van zzp’ers is ‘Davelaar/Allspan’ van 23 maart 2012.25 Davelaar 
was een kleine zzp’er die zich op basis van een overeenkomst van opdracht 
bezighield met het maken van staalconstructies en het maken, reviseren en 
repareren van machines. In opdracht van Allspan verrichtte Davelaar 
werkzaamheden aan een vezelverwerkingsmachine in het bedrijf Royalspan. 

 
21 Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 14, p. 6. 
22 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/272. 
23 Asser/Heerma van Voss 7-V 2020/272. 
24 Kamerstukken II 1997/98, 25 263, nr. 14, p. 6.  
25 HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616.  
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Tijdens deze werkzaamheden liep Davelaar ernstig letsel op. Het was de vraag 
of zijn opdrachtgever, Allspan, aansprakelijk kon worden gesteld voor de door 
hem geleden schade. Het hof beantwoordde deze vraag ontkennend. Allereerst 
stelde het hof zich op het standpunt dat een zelfstandige geen subject is van 
artikel 7:658 lid 4 BW.26 Volgens het hof heeft de wetgever namelijk niet voor 
ogen gehad om ook zelfstandigen te beschermen.27 Daarnaast was het van 
mening dat er niet was voldaan aan het vereiste dat de door Davelaar verrichtte 
werkzaamheden in de uitoefening van het bedrijf van Allspan werden verricht.28 
Het hof maakte daarbij een onderscheid tussen reguliere 
onderhoudswerkzaamheden en revisie- en reparatiewerkzaamheden. Deze 
laatste werkzaamheden vielen niet onder de uitoefening van het bedrijf van 
Allspan zodat niet is voldaan aan de instapvoorwaarden van artikel 7:658 lid 4 
BW. De Hoge Raad maakte korte metten met deze uitspraak en oordeelde dat 
Davelaar wel degelijk beschermd diende te worden door artikel 7:658 lid 4 
BW.29 Hoewel de inkleuring van lid 4 zeer casuïstisch van aard is en dus sterk 
afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, is er door de jaren heen in 
de literatuur en in de rechtspraak een tweetal algemene instapvoorwaarden 
geformuleerd.30 
 
a. De persoon bevindt zich in een met een werknemer vergelijkbare positie31 
Hierbij is de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor 
de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk van degene voor wie hij die 
werkzaamheden verricht. Relevante gezichtspunten zijn onder andere de 
feitelijke verhouding tussen de partijen, de aard van de verrichtte 
werkzaamheden, de specifieke kennis van de opdrachtnemer en de mate 
waarin de ‘werkgever’ invloed heeft op de werkomstandigheden en 
veiligheidsrisico’s.32 Een gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever is niet vereist. Zeggenschap over diens veiligheid is van 
doorslaggevend belang.33   
 
b. De persoon voert werkzaamheden uit die hebben plaatsgevonden in de 

uitoefening van het beroep of bedrijf van degene in wiens opdracht de 
arbeid is verricht34  

 
26 HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616, r.o. 3.4.  
27 HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616, r.o. 3.4. 
28 HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616, r.o. 3.4. 
29 HR 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616, r.o. 3.8.2.  
30 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153.  
31 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.41.  
32 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.43. 
33 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.42. 
34 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.45.  
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De toetsingsmaatstaf is de vraag of het werk ook door de eigen werknemers 
had kunnen worden verricht. De beoordeling van deze instapvoorwaarde 
bestaat uit zowel een objectieve als feitelijke benadering.35 Relevant zijn onder 
andere de kernwerkzaamheden van het beroep of bedrijf, de werkzaamheden 
die normaliter in het verlengde hiervan liggen en de werkzaamheden die feitelijk 
tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren.36 Ook deze instapvoorwaarde 
wordt ingekleurd aan de hand van de omstandigheden van het geval.37  
Het eerdere oordeel van het hof dat zelfstandigen niet worden beschermd door 
artikel 7:658 lid 4 BW en dat de door Davelaar verrichtte werkzaamheden niet 
kwalificeerden als verrichtte werkzaamheden in de uitoefening van het bedrijf 
van Allspan, hield niet langer stand.  
 
Geconcludeerd kan worden dat zelfstandig ondernemers onder het 
beschermingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW kunnen vallen, op voorwaarde 
dat in beginsel is voldaan aan de twee instapvoorwaarden. Bovendien kan de 
specifieke kennis van een zelfstandig ondernemer ten nadele van het 
slachtoffer een rol spelen. Ik benadruk andermaal dat de beoordeling van artikel 
7:658 lid 4 casuïstisch van aard is en dat heden ten dage de conclusie nog niet 
kan worden getrokken dat zelfstandigen een structurele bescherming genieten 
op grond van artikel 7:658 lid 4 BW.38  
 
2.3. WIE VALT ER BUITEN DE BOOT? 
 
Tot nu toe hebben we slechts gekeken naar het beschermingsbereik van artikel 
7:658 lid 4 BW waarbij zzp’ers in een min of meer vergelijkbare positie kunnen 
worden geplaatst als werknemers die een beroep doen op het eerste en tweede 
lid van dit artikel. Zoals we eerder zagen, strekt deze bescherming zich enkel uit 
tot die gevallen waarin de opdrachtgever of werkgever zeggenschap heeft 
kunnen uitoefenen op een veilige werkomgeving. Tevens zagen we dat de 
zzp’er die tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden slachtoffer wordt van 
een verkeersongeval, buiten de boot valt. Een aanvullende bescherming zoals 
die geldt voor werknemers op grond van artikel 7:611 BW geldt namelijk niet 
voor zzp’ers nu deze slechts van toepassing is binnen een arbeidsrelatie. Deze 
leemte in het beschermingsbereik is een mijns inziens zorgwekkende situatie. 
De afgelopen jaren is de samenleving steeds meer gedigitaliseerd en met de 
huidige pandemie heeft men daar meer dan ooit tevoren de vruchten van 
kunnen plukken. Vrijwel alles is tegenwoordig te bestellen; van boodschappen 
tot aan een volledig nieuwe inboedel. Niet alleen het aanbod van goederen is 

 
35 Lindenbergh & Schneider 2009, p. 4.  
36 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.46.  
37 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.49.  
38 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.54.  
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uitgebreid, ook de snelheid waarmee deze goederen geleverd kunnen worden, 
is veranderd. Waar bezorging op dezelfde dag inmiddels bij verschillende 
webshops mogelijk is, spant bezorgdienst Gorillas de kroon door 
boodschappen binnen 10 minuten bij de klant te bezorgen.39 Deze 
ontwikkelingen brengen vanzelfsprekend ook veranderingen met zich mee op 
de arbeidsmarkt. Het aantal bezorgers groeit. Veel van hen zijn op zelfstandige 
basis werkzaam.40 U kunt zich voorstellen dat dergelijke zelfstandigen bij uitstek 
onderworpen worden aan het gevaar van een eventueel verkeersongeval. Mijns 
inziens is het gebrek aan bescherming van zzp’ers die tijdens de uitoefening 
van hun werkzaamheden slachtoffer worden van een (eenzijdig) 
verkeersongeval naar huidig recht dan ook ontoereikend. 
 
2.4. DE VRIJWILLIGE VERZEKERING  
 
Ter relativering van het voorgaande wordt nu nader ingegaan op het centrale 
begrip ‘contractsvrijheid’ binnen het contractenrecht. Hetgeen partijen zijn 
overeengekomen is in beginsel leidend voor wat betreft de rechtsgevolgen van 
die overeenkomst.41 Het staat partijen vrij om in de overeenkomst van opdracht 
regelingen te treffen omtrent de aansprakelijkheid bij een eventueel eenzijdig 
verkeersongeval onder werktijd. Daarnaast is het voor partijen mogelijk om 
vrijwillig een arbeidsongeschiktheids- of ongevallenverzekering af te sluiten. 
Indien partijen vooraf overeen zijn gekomen wat de rechtsgevolgen zullen zijn 
bij een eenzijdig verkeersongeval, speelt het in paragraaf 2.3 geschetste 
probleem geen rol.  
 
Maar helaas is de contractsvrijheid een mooi principe dat niet altijd doorwerkt in 
de praktijk. Om dergelijke afspraken te kunnen maken met een opdrachtgever, 
dient de opdrachtnemer zich in een gunstige onderhandelingspositie te 
bevinden.42 Nu de economische crisis en bezuinigingen door de overheid 
ervoor hebben gezorgd dat zelfstandigen niet altijd vrij kunnen onderhandelen, 
is de verwachting dat zij allen zelf moeten voorzien in een verzekering 
allerminst realistisch.43 Dé zelfstandige bestaat namelijk niet.44 M. Bouwman en 
E. De Jong spreken over ‘echte’ zzp’ers en zzp’ers aan onderkant van de 
arbeidsmarkt, waarbij de ‘echte’ zzp’er, een zzp’er is die op incidentele basis 
opdrachten uitvoert voor verschillende opdrachtgevers, vaak over specifieke 

 
39 Gorillas.io/nl. 
40 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 1.  
41 Vriend, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:248 BW, aant. 2.1 (online, bijgewerkt 15 november 
2019). 
42 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 5.  
43 Keuze voor zekerheid: zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies 
door arbeidsongeschiktheid 2020, p. 11.  
44 Houweling 2016, p. 67. 
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kennis en deskundigheid beschikt en daarmee een daadwerkelijk onderscheid 
weet te maken tussen ingehuurde zelfstandigen en de eigen werknemers.45 De 
zzp’er aan de onderkant van de arbeidsmarkt is vervolgens een zzp’er die 
afhankelijk is van één opdrachtgever en zich feitelijk gezien in een vergelijkbare 
positie als een werknemer bevindt.46 Dergelijke zzp’ers zijn voor hun inkomen 
afhankelijk van die ene opdrachtgever.47 U kunt zich voorstellen dat dit de 
onderhandelingspositie van de zelfstandige niet ten goede komt. Ik acht de 
kans dan ook klein dat zij goede afspraken kunnen maken omtrent de 
aansprakelijkheid of zelf zullen voorzien in een verzekering. Immers, vrijwillige 
verzekeringen kunnen hoog in de kosten oplopen. Deze premies kunnen 
weliswaar worden doorberekend in het uurtarief, maar het is de vraag of een 
opdrachtgever daadwerkelijk bereid is om een hoger uurtarief te betalen.48 De 
Stichting van de Arbeid omschrijft deze problematiek als een gebrek aan 
marktmacht.49 Naast de hoogte van de premie zijn onder andere de weigering 
op basis van de medische achtergrond en/of leeftijd van de zelfstandige 
redenen waarom een vrijwillige verzekering niet wordt afgesloten.50  
 
Voorts is van belang om rekening te houden met het gegeven dat 
contractsvrijheid twee kanten op werkt. Waar een opdrachtnemer het recht 
heeft om aansprakelijkheid van de opdrachtgever te bedingen, heeft een 
opdrachtgever evenzo het recht om zijn aansprakelijkheid contractueel uit te 
sluiten.51   
 
Hoewel er afspraken gemaakt kunnen worden ten aanzien van de 
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, dient de zzp’er effectief in staat te zijn 
om hierover in onderhandeling te treden. Het is in de huidige samenleving niet 
reëel om van iedere zelfstandige te verwachten dat zij zelf voorzien in een 
verzekering. De problematiek omtrent de wettelijke bescherming van zzp’ers 
blijft derhalve in de praktijk een significante rol spelen die nodig aanpassing 
vergt.  
 
 
 
 

 
45 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 6.  
46 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 6.   
47 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 6. 
48 Keuze voor zekerheid: zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies 
door arbeidsongeschiktheid 2020, p. 12.  
49 Keuze voor zekerheid: zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies 
door arbeidsongeschiktheid 2020, p. 12. 
50 Keuze voor zekerheid: zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies 
door arbeidsongeschiktheid 2020, p. 19. 
51 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 5.  



 13 

2.5. TUSSENCONCLUSIE  
 

Worden zzp’ers naar huidig recht adequaat beschermd voor letsel opgelopen 
tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden? 

 
Met de invoering van artikel 7:658 lid 4 BW is het voor zzp’ers mogelijk 
geworden om opdrachtgevers aansprakelijk te stellen voor de door hen, onder 
werktijd, geleden schade. Deze bescherming is echter niet vanzelfsprekend nu 
de beoordeling sterk afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Voor 
de zzp’er die onder werktijd slachtoffer wordt van een eenzijdig 
verkeersongeval, geldt dat het recht niet voorziet in bescherming. Waar 
werknemers in dienstbetrekking ingeval hen onder werktijd een eenzijdig 
verkeersongeval overkomt, een beroep kunnen doen op artikel 7:611 BW, is dat 
voor zzp’ers uitgesloten. Met name in het licht van onze dynamische 
samenleving is een adequatere bescherming voor zzp’ers op zijn plaats. In mijn 
scriptie zal met het oog op de beperkte ruimte niet verder worden ingegaan op 
de beschermingsreikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW.  
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HOOFDSTUK 3 – EEN VERZEKERINGSPLICHT VAN DE OPDRACHTGEVER  
 
Welke rol zou artikel 6:248 lid 1 BW kunnen spelen in de bescherming van de 

zzp’er? 
 
3.1. RATIO ARTIKEL 6:248 LID 1 BW  
 
Artikel 6:248 lid 1 BW luidt: ‘een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen 
overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar aard van de 
overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en 
billijkheid voortvloeien.’52 
 
De redelijkheid en billijkheid vervult drie functies, te weten de aanvulling van de 
rechtsverhouding tussen partijen, het buiten toepassing laten van tussen 
partijen geldende regels en het uitleggen van rechtshandelingen.53 In deze 
paragraaf onderzoek ik de mogelijkheid van de aanvullende functie van de 
redelijkheid en billijkheid ten aanzien van de bescherming van zzp’ers.  
 
Het Burgerlijk Wetboek is geen alomvattend boekwerk waar alles tot in detail 
geregeld is. Sterker nog, dat is onmogelijk. Met een veranderende 
maatschappij die zich continu ontwikkelt, is het belangrijk dat de wetgever 
ruimte overlaat aan een rechter om, indien noodzakelijk, het recht op specifieke 
gevallen toe te passen.54 De redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 1 BW 
geeft de rechter die bevoegdheid om, bij gebrek aan wetgeving of 
gewoonteregels, bepaalde leemtes in de wet op te vullen.55 Dat er ten aanzien 
van de wettelijke bescherming van zzp’ers die slachtoffer worden van een 
eenzijdig verkeersongeval een leemte bestaat, staat vast. We zagen zojuist dat 
de zzp’er die onder werktijd slachtoffer wordt van een eenzijdig 
verkeersongeval, anders dan een werknemer in loondienst, niet door het recht 
wordt beschermd. Waar werknemers een beroep kunnen doen op de 
verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW, kunnen zzp’ers dat niet. De vraag is nu 
of het aan de rechterlijke macht is om een met artikel 7:611 BW vergelijkbare 
voorziening te treffen.  
 
 
 

 
52 In dit onderzoek wordt de aanwezigheid van een contractuele relatie tussen de zzp’er en de 
opdrachtgever verondersteld.  
53 Schelhaas 2017/1.1.  
54 Schelhaas 2017/1.3. 
55 Schelhaas 2017/1.3. 
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3.2. UITBREIDING VAN DE VERZEKERINGSPLICHT  
 
Diezelfde vraag werd op 10 december 2019 aan het hof Arnhem-Leeuwarden 
voorgelegd.56 In deze zaak ging het om een zzp’er die onder werktijd en met 
gebruik van een bedrijfsauto van de opdrachtgever slachtoffer werd van een 
eenzijdig verkeersongeval. Het slachtoffer stelde zich op het standpunt dat de 
opdrachtgever aansprakelijk is voor de door hem geleden schade wegens het 
ontbreken van een behoorlijke verzekering. Hierbij deed het slachtoffer onder 
andere een beroep op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 
ex artikel 6:248 lid 1 BW. Verrassend is dat het hof, hoewel niet in deze zaak, 
een mogelijkheid ziet in de uitbreiding van de verzekeringsplicht die thans 
bestaat ten behoeve van werknemers ex artikel 7:611 BW naar zzp’ers via de 
aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.57 Tegen dit arrest van het 
hof is door het slachtoffer cassatie ingesteld.58 Inmiddels schreef Advocaat-
Generaal T. Hartlief een conclusie waarin hij beargumenteert dat een 
uitbreiding van de verzekeringsplicht wél uitgesloten is.59  
 
Om te beginnen huldigt Hartlief het standpunt dat een uitbreiding van een 
verzekeringsplicht afbakeningsproblemen met zich meebrengt.60 De 
bescherming van de zelfstandige zal sterk afhangen van de omstandigheden.61 
Voorts verschillen zzp’ers onderling wezenlijk van elkaar.62 Een virtual assistant 
die voornamelijk vanuit huis werkt, loopt aanzienlijk minder risico dan een 
(maaltijd)bezorger waarvan de drukke stadswegen in feite zijn werkplekken zijn. 
In mijn opinie vormt het enkele feit dat er afbakeningsproblemen zullen 
ontstaan, geen beletsel om op basis van de redelijkheid en billijkheid de 
verzekeringsplicht uit te breiden. Deze angst voor afbakeningsproblemen deed 
zich immers ook voor bij de, overigens niet doorgevoerde, uitbreiding van de 
verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW naar voetgangers bij eenzijdige 
verkeersongevallen.63 In dat kader stelde Hartlief voor om de verdergaande 
verzekeringsplicht af te bakenen naar een categorie werknemers die 
voornamelijk als voetganger aan het verkeer deelnemen.64 Een dergelijke 
afbakening lijkt mij in dit geval eveneens passend. Het zou dan moeten gaan 
om een op de redelijkheid en billijkheid gebaseerde verzekeringsplicht voor 

 
56 Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10566.  
57 Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10566, r.o. 5.2.  
58 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153.  
59 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 3.13.  
60 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.65.  
61 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.64.  
62 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.65.  
63 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (concl. A-G J. Spier), NJ 2011/597, m. nt. 
T. Hartlief. 
64 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (concl. A-G J. Spier), NJ 2011/597, m. nt. 
T. Hartlief, randnummer 9.  
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opdrachtgevers teneinde zelfstandigen die zich voornamelijk in het verkeer 
bevinden en daarmee een extra risico lopen op een verkeersongeval, beter te 
beschermen. Als aanvullende voorwaarde kan worden gekeken naar de 
instapeisen die thans gelden voor de toepassing van artikel 7:658 lid 4 BW 
zodat van aansprakelijkheid van de opdrachtgever slechts sprake is indien de 
zelfstandige ook onder het beschermingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW valt. 
 
Daarenboven acht Hartlief een uitbreiding niet mogelijk nu daarvoor geen 
wettelijke grondslag bestaat.65 Men zou kunnen tegenwerpen dat artikel 7:658 
lid 4 BW fungeert als wettelijke grondslag, maar dat standpunt onderschrijft 
Hartlief niet. Naar eigen zeggen is het vierde lid in het leven geroepen voor 
uitsluitend onveilige werkomgevingen en niet voor situaties daarbuiten.66 
Bovendien meent Hartlief dat niet de rechter, maar de wetgever zich zou 
moeten bemoeien met de eventuele uitbreiding van de verzekeringsplicht.67 In 
het arrest TNT werd bepaald dat een verdere uitbreiding van de 
verzekeringsplicht door de rechter zijn rechtsvormende taak te buiten zou 
gaan.68 De Hoge Raad oordeelde onder meer dat de uitbreiding van de 
verzekeringsplicht naar werknemers die als voetganger schade oplopen door 
bijvoorbeeld een struikeling, niet op zijn plaats was, omdat ‘struikelen of 
uitglijden naar zijn aard niet een bijzonder, aan de risico’s van het wegverkeer 
verbonden risico is’.69 Beargumenteerd kan worden dat een verkeersongeval 
waarvan een (maaltijd)bezorger slachtoffer wordt, wel degelijk naar zijn aard 
een bijzonder, aan de risico’s van het wegverkeer verbonden risico vormt.70 De 
bezorgers bevinden zich immers continu in het wegverkeer en dienen binnen 
de gestelde levertijd, soms maximaal 10 minuten, de goederen bezorgd te 
hebben.71 Dit komt de oplettendheid van de bezorger niet ten goede.72 Derhalve 
lijkt het mij terecht dat de rechter met de tijd meegaat en de verzekeringsplicht 
onder voorwaarden ook uitbreidt naar zelfstandigen, net zoals de rechter ooit 
een uitbreiding van de werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 
BW introduceerde.  
 
Tot slot kaart Hartlief de huidige politieke discussie aan.73 De bescherming van 
kwetsbare zelfstandigen staat immers reeds op de politieke agenda. Het is 
inmiddels vrijwel zeker dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 
65 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.56.  
66 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.58.  
67 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 4.63.  
68 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (concl. A-G J. Spier), NJ 2011/597, m. nt. 
T. Hartlief. 
69 HR 11 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5215, r.o. 3.5. 
70 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 6. 
71 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 6. 
72 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 6. 
73 Concl. A-G T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2021:153, randnummer 3.12.  
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komt voor zelfstandigen tegen een lager tarief dan gangbaar is.74 Echter, ook 
met een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden zzp’ers niet volledig 
beschermd. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert het slachtoffer 
van een inkomen wegens het wegvallen van zijn of haar arbeidsvermogen.75 
Deze verzekering strekt zich niet uit tot de specifiek met het ongeval gemoeide 
kosten, zoals bijvoorbeeld medische kosten en/of smartengeld.76 Daarnaast zal 
het proces van wetsvoorstel tot daadwerkelijke wetgeving naar alle 
waarschijnlijkheid nog enkele jaren duren.77  

 
3.3. TUSSENCONCLUSIE 
 
Concluderend, ondanks de door Advocaat-Generaal T. Hartlief naar voren 
gebrachte bezwaren, zou de aanvullende werking van de redelijkheid en 
billijkheid ex artikel 6:248 lid 1 BW wel een rol kunnen spelen in de verdere 
uitbreiding van de verzekeringsplicht zoals die nu bestaat op grond van artikel 
7:611 BW.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 Keuze voor zekerheid: zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies 
door arbeidsongeschiktheid 2020, p. 9.  
75 Allianz.nl/zakelijk/verzekeringen/aov/wat-is-een-aov.html.  
76 Bouwman & De Jong, AV&S 2021/3, p. 1.  
77 Keuze voor zekerheid: zelfstandigen standaard verzekerd tegen langdurig inkomensverlies 
door arbeidsongeschiktheid 2020, p. 7.  
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HOOFDSTUK 4 – CONCLUSIE  
 

In hoeverre en op welke wijze worden zzp’ers naar huidig recht wettelijk 
beschermd tegen letsel dat tijdens de uitoefening van de werkzaamheden wordt 

opgelopen en op welke wijze kan de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 
lid 1 BW een bijdrage leveren aan een (nog) adequatere bescherming? 

 
De onderzoeksvraag is tweeledig. De eerste vraag ziet op de huidige 
beschermingsreikwijdte van zzp’ers die tijdens de uitoefening van hun 
werkzaamheden letsel oplopen. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen 
zzp’ers die letsel oplopen in een situatie waarin de opdrachtgever daadwerkelijk 
invloed heeft kunnen uitoefenen op de veiligheid van de zzp’er (artikel 7:658 lid 
4 BW) en zzp’ers die letsel oplopen in een situatie waarin de opdrachtgever 
nauwelijks invloed heeft kunnen uitoefenen op de veiligheid van de zzp’er, 
bijvoorbeeld situaties in het verkeer. De ontwikkelingen rondom 
(maaltijd)bezorgers vormden hierin de rode draad.  
 
Allereerst de wettelijke bescherming conform artikel 7:658 BW. Ik concludeerde 
dat de positie van de zzp’er in grote mate gelijk is gesteld met de situatie van 
de werknemer in loondienst. Echter, dit beschermingsmechanisme is niet 
waterdicht. Het toepassingskader van artikel 7:658 lid 4 BW is sterk afhankelijk 
van de omstandigheden van het geval zodat niet in het algemeen kan worden 
gesteld dat zzp’ers een absolute bescherming genieten.  
 
Voor zzp’ers die onder werktijd slachtoffer worden van een eenzijdig 
verkeersongeval geldt dat er naar huidig recht geen wettelijke bescherming 
bestaat. Zelfstandigen dienen derhalve zelf te voorzien in een 
arbeidsongeschiktheids- en/of ongevallenverzekering. Dergelijke voorzieningen 
brengen echter flinke kosten met zich mee. Ook bestaat voor de opdrachtnemer 
de mogelijkheid om de aansprakelijkheid van de opdrachtgever contractueel 
vast te leggen. Helaas bevindt niet iedere ondernemer zich in een gunstige 
positie om hierover te onderhandelen. De invoering van de verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zou hiervoor deels een 
oplossing kunnen bieden. 
 
De tweede vraag ziet op de eventuele rol die de redelijkheid en billijkheid zou 
kunnen spelen bij het bewerkstelligen van een adequatere bescherming. Het 
gaat dan om een beschermingsconstructie die vergelijkbaar is met de 
verzekeringsplicht conform artikel 7:611 BW. Hoewel een uitbreiding van deze 
verzekeringsplicht op grond van artikel 6:248 lid 1 BW mijns inziens zeer wel 
mogelijk is, is het de vraag of deze uitbreiding naar de huidige stand van zaken 
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wenselijk is. De huidige problematiek staat op de politieke agenda en er worden 
concrete stappen gezet ter bevordering van de positie van kwetsbare 
zelfstandigen. Echter, ondanks de te verwachten invoering van een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, zullen slachtoffers van een eenzijdig 
verkeersongeval zich toch in een kwetsbare positie bevinden vanwege de 
kosten die specifiek verband houden met het verkeersongeval die niet voor 
vergoeding in aanmerking komen. De invoering van een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt daarvoor geen oplossing.  
 
Concluderend, naar huidig recht worden zzp’ers op grond van artikel 7:658 lid 4 
BW wettelijk beschermd tegen letsel dat tijdens de uitoefening van de 
werkzaamheden wordt opgelopen. Deze bescherming is echter niet absoluut. 
De redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 1 BW zou een rol kunnen 
spelen in de verbetering van de positie van het slachtoffer door de 
verzekeringsplicht van de werkgever conform artikel 7:611 BW door te trekken 
naar een verzekeringsplicht van de opdrachtgever. Ondanks de huidige 
politieke discussie is dat naar de huidige stand van zaken, mijns inziens, zéér 
gewenst.  
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