
HCB9 Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW 

 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.10 van de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 

wordt onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van verzekerde als genoemd 

in artikel 1.5.1. tot en met 1.5.4 van de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 (waaronder 

mede wordt verstaan een andere niet zelfstandig een bedrijf uitoefenende natuurlijke persoon die 

werkzaamheden verricht voor de verzekerde als genoemd in in artikel 1.5.1 tot en met 1.5.4 van 

de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08) geleden schade in verband met een van buiten 

komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld (hierna te noemen: het ongeval), als gevolg 

waarvan door de ondergeschikte schade aan zaken en/of personenschade wordt geleden en 

waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke 

verzekering (of vergoeding ten behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen. 

 

2. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde 

ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen: andere 

polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering – in afwijking van het bepaalde in artikel 4.2 

van de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 – eveneens dekking indien de schade is 

veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen echter met inachtneming van de navolgende 

aanvullende bepalingen: 

2.1  Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt artikel 5.4 van de 

algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 vervangen door de navolgende bepaling: 

De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding 

ingevolge de door deze clausule verleende dekking. 

2.2  Uitgesloten blijft echter: 

2.2.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten; 

2.2.2  schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende 

dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in 

staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel door de wet of 

overheid is of zou zijn verboden; 

2.2.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig 

wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of 

onvoorwaardelijk is ontzegd. 

2.3 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 2.2.3 gelden niet ten aanzien van schade geleden 

door ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun 

weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft. 

 

3. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde 

ondergeschikten geen andere polis van kracht is, wordt artikel 4.2, insluitingen van dekking  van 

de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 ten aanzien van de in lid 1 genoemde dekking 

geacht te zijn doorgehaald. 

 

4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor schade aan zaken of schade aan personen geldt, 

afhankelijk van de aard van de door de ondergeschikte ten gevolge van een ongeval geleden 

schade, ook met betrekking tot de in lid 1 omschreven schade. 

  

5. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade indien het ongeval heeft  

plaatsgevonden voor de ingangsdatum van de verzekering of voor de inloopdatum (retroactive 

date) zoals genoemd in de polis. 

 


