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Schema aansprakelijkheid voor schade  
Dit schema gaat over de verschillen tussen werknemers, opdrachtnemers en stagiaires/vrijwilligers 
met betrekking tot aansprakelijkheid. Er zijn ook verschillen tussen werknemers, opdrachtnemers 
en stagiaires/vrijwilligers op het gebied van belastingen en sociale zekerheid. 
 

Aansprakelijkheid voor geleden schade  
Aansprakelijk gesteld worden of aansprakelijk stellen in het kader van werk en opdracht. 

Je werkt als: 
 

Vraag: 

werknemer met 
arbeidsovereenkomst 

opdrachtnemer (zonder 
personeel, zzp) met 
opdrachtovereenkomst: 

stagiaire / 
vrijwilliger 

Ben je zelf aansprakelijk 
wanneer door jouw 
schuld schade wordt 
veroorzaakt in het kader 
van je werkzaamheden? 

Je bent niet 
aansprakelijk, tenzij er 
sprake is van opzet of 
bewuste 
roekeloosheid. 

Je bent aansprakelijk. Je kunt dit 
soms beperken of uitsluiten in 
algemene voorwaarden of per 
opdrachtcontract.  

Zie 
werknemer. 

Kun je iemand anders 
aansprakelijk stellen als 
jou een ongeval  
overkomt of als je een 
beroepsziekte krijgt in 
het kader van je werk? 

Je werkgever is 
aansprakelijk, tenzij er 
sprake was van opzet 
of bewuste 
roekeloosheid aan 
jouw kant. 

Het hangt af van de vraag of het 
werk dat je verrichtte ook door 
eigen werknemers wordt gedaan. 
Als dat zo is, dan sta je in dezelfde 
positie als de werknemer. Als dat 
niet zo is, dan kun je de 
opdrachtgever alleen aansprakelijk 
stellen als er sprake is van een fout 
van de opdrachtgever.  

Zie 
werknemer. 

Hoe zit het met je 
inkomen als je daardoor 
niet kunt werken? 

Je werkgever moet 
volgens de wet twee 
jaar minimaal 70% van 
je salaris doorbetalen 
en jullie moeten beide 
moeite doen opdat je 
weer kunt werken. 

Als je je opdracht daardoor niet 
kunt afronden, krijg je geen 
honorarium. Sta je in dezelfde 
positie als een werknemer of 
ontstond het ongeval door schuld 
van een derde, dan kun je wellicht 
schadevergoeding vragen. Dit kan 
meer zijn dan het honorarium, ook 
gemiste opdrachten door het 
ongeval kunnen meegerekend 
worden. 

Geen salaris,  
dus geen 
doorbetaling. 

 
Schade verhalen 
Bij wie is schade verhaalbaar wanneer iemand anders als organisatie of persoon aansprakelijk is? 
 
De ander is een 
rechtspersoon  

Je kunt je schade verhalen op de rechtspersoon, níet op de individuele 
bestuursleden, of de directie van de rechtspersoon. Een professionele 
ondernemer/organisatie/rechtspersoon heeft zich voor dit soort risico’s 
verzekerd. 

De ander is geen 
rechtspersoon maar een 
natuurlijk persoon  

De ander is zowel met het privévermogen als met het bedrijf aansprakelijk. 
Een professionele ondernemer heeft zich voor dit soort risico’s verzekerd. 

Meer informatie  
Kijk op BeroepKunstenaar.nl voor meer informatie over inkomen en belasting, sociale zekerheid, 
verzekeringen, ondernemingsvormen en (wegwijzers over) aansprakelijkheid. 
 
 

http://www.beroepkunstenaar.nl/
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