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Ben ik aansprakelijk voor schade op mijn werk?
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Veroorzaakt u tijdens uw werk
schade aan spullen van uw werkgever, collega of bij een klant? Dan is het belangrijk te weten of de werkgever of de werknemer aansprakelijk is voor de
schade.
Werkgever aansprakelijk
Veroorzaakt u schade tijdens uw werk? Dan is uw werkgever aansprakelijk voor
de schade.
Uw werkgever is verantwoordelijk voor werknemers. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u op een goede en veilige manier uw werk kunt doen.
Werknemer aansprakelijk
U bent aansprakelijk voor schade die u tijdens uw werk maakt als u:
• dit expres doet
• niet voorzichtig genoeg bent
• expres veel risico’s neemt
Dit heet ‘opzet’ of 'bewust roekeloos handelen'.
Bent u aansprakelijk? Dan mag uw werkgever schade inhouden op uw salaris.
Uw werkgever moet rekening houden met uw beslagvrije voet.
Regels over schade
Controleer of er regels gelden over schade. U kunt dit controleren in:
• uw arbeidscontract
• de cao
• het bedrijfsreglement
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U moet zich aan de regels uit uw bedrijfsreglement houden als:
• u en uw collega’s het interne bedrijfsreglement schriftelijk hebben gekregen.
• u zich kunt verzekeren tegen de schade. Kan dat niet?
Dan is uw werkgever aansprakelijk
• de regels redelijk zijn. Moet u een hoog bedrag betalen en is uw inkomen
veel lager? Dan zijn de regels niet redelijk.
Aansprakelijkheid bewijzen
Stelt uw werkgever u aansprakelijk? Uw werkgever moet bewijzen dat u de
schade expres heeft veroorzaakt of u niet voorzichtig genoeg bent geweest. Kan
uw werkgever dit niet? Dan bent u niet aansprakelijk.
Komt u er niet uit met uw werkgever? Dan kunt u de rechter vragen over de aansprakelijkheid te beslissen. Kan uw werkgever niet bewijzen dat u aansprakelijk
bent? Dan kan de rechter beslissen dat u de schade niet hoeft te vergoeden.
Wat zijn mijn rechten als ik schade oploop aan mijn (lease)auto?
Uw werkgever is aansprakelijk als u tijdens uw werk schade veroorzaakt. Veroorzaakt u schade aan uw (lease)auto? Dan kunnen hier andere regels gelden.

Schade aan uw eigen auto
Veroorzaakt u tijdens uw werk schade aan uw eigen auto? Dan moet uw werkgever uw schade vergoeden. Uw werkgever is niet aansprakelijk als u expres schade veroorzaakt of niet voorzichtig genoeg bent.
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Krijgt u schade aan uw auto tijdens woon-werkverkeer? Dan is uw werkgever
meestal niet aansprakelijk. U bent tijdens woon-werkverkeer niet aan het werk
en dit valt meestal buiten uw werktijd.
Wordt het woon-werkverkeer gezien als werk? Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u vraagt een pakket af te leveren op weg naar huis? Dan kan uw werkgever
aansprakelijk zijn.
Schade aan uw leaseauto
In uw contract met uw werkgever of de leasemaatschappij kunnen afspraken
staan over uw aansprakelijkheid bij schade. Zo kunnen er afspraken zijn dat u de
schade zelf moet betalen als u:
ο
ο

schade maakt buiten werktijden (in privétijd)
schade expres veroorzaakt of niet voorzichtig genoeg bent

Ben ik aansprakelijk voor schade aan bedrijfseigendommen als ik thuiswerk?
U bent alleen aansprakelijk voor schade aan bedrijfseigendommen, als u:
ο
ο
ο

expres schade maakt
niet voorzichtig genoeg bent
schriftelijk afspreekt dat u aansprakelijk bent voor schade en hiervoor een
verzekering heeft.
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