
Wettelijke Aansprakelijkheid, wat is dat? 
Bijna iedereen heeft een WA-verzekering, de jaarlijkse premie bedraagt een paar tientjes. De correcte 
naam is overigens aansprakelijkheidsverzekering. Dat kan een verzekering zijn voor particulieren of 
bedrijven. 
Maar waarom hebben we die verzekering nodig en wat is er dan precies verzekerd? En wat is er niet 
verzekerd? Genoeg vragen over een onderwerp waar we bijna nooit bij stil staan, maar dat behoorlijk 
ingewikkeld is. 
 
Onrechtmatige daad 
Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht en houdt in dat iemand aangesproken kan 
worden om een verplichting of verbintenis na te komen of een schade te vergoeden. 
In dit artikel beperk ik me tot de wettelijke aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6:162 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek. Deze aansprakelijkheid gaat uit van een onrechtmatige daad, 
dat wil zeggen dat iemands rechten geschonden zijn. Bij voorbeeld het op de rommelmarkt verkopen 
van illegale dvd’s of bij het voetballen de ruit van de buurman kapot schieten. Onrechtmatig kan ook 
zijn handelen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht, zoals met alcohol op een verkeersongeluk 
veroorzaken of een winkeldiefstal plegen. Als derde categorie kan onrechtmatig zijn het handelen of 
nalaten in strijd met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het gaat hier om ongeschreven recht. 
Een voorbeeld daarvan is vertrouwelijke informatie voor eigen gewin misbruiken of oneerlijke 
concurrentie. 
 
Aansprakelijkheid 
Een onrechtmatige daad levert nog niet direct aansprakelijkheid op. Er moet schade zijn en er moet 
een causaal verband zijn , dat wil zeggen dat de schade het gevolg moet zijn van de onrechtmatige 
daad. Ook als er een causaal verband is hoeft dat soms niet tot aansprakelijkheid te leiden. U leent 
voor een kampeervakantie de tent van uw buurman. Op de camping wordt de tent vernield door 
baldadige jongeren. U voelt zich verantwoordelijk maar u bent niet aansprakelijk. U heeft de 
onrechtmatige daad niet gepleegd, de baldadige jongeren zijn aansprakelijk. Alleen als u zelf schade 
aan de tent had aangebracht zou u aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Tenslotte is er nog het vereiste van relativiteit. Dat wil zeggen dat de geschonden norm het doel heeft 
het recht van de benadeelde te beschermen. Een voorbeeld is het onbevoegd uitoefenen van een 
huisartsenpraktijk. Andere huisartsen kunnen de overtreder niet aansprakelijk stellen omdat de norm, 
het hebben van de juiste papieren, geschreven is om de patiënt te beschermen en niet het inkomen van 
andere huisartsen.  
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Nu omschreven is wat onrechtmatige daad en aansprakelijkheid inhouden, komt de vraag aan de orde 
waar iemand zich tegen kan verzekeren. 
Om te beginnen wordt opzettelijk veroorzaakte schade niet gedekt. Het verkopen van illegale dvd’s 
wordt niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Als bij het voetballen de ruit van de 
buurman per ongeluk sneuvelt, dan is dat wel gedekt. Schade die uitsluitend uit vermogensschade 
bestaat is niet gedekt. Voor vermogensschade kan men zich apart verzekeren, dit is met name 
belangrijk voor beroepen waarin dit risico groot is, zoals advocaten, accountants en dergelijke. Schade 
aan gehuurde zaken is in een normale aansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. Als u bij de 
bouwmarkt elektrisch gereedschap huurt, kunt u daarvoor een aparte verzekering afsluiten. Voor de 
auto is er de verplichte WA-verzekering. Bedrijven sluiten een WA-verzekering af voor hun 



werknemers. De WA-verzekering voor particulieren is voor huis, tuin en keukengebruik. U bent bij 
iemand op visite en stoot per ongeluk een dure vaas kapot. Uw hond bijt in het been van de postbode. 
Als ouder ben u verantwoordelijk voor wat uw kinderen uitspoken en dus ook voor eventuele schade 
die ze aanrichten. Kortom, er kunnen zich veel situaties voordoen, waar aansprakelijkheid uit kan 
voortvloeien. Daarom is het geen overbodige luxe zich goed te verzekeren.  

 
Voor vragen of een gratis eerste consult kunt u contact opnemen met Juridisch Adviesbureau mr. V.A. 
Andringa, Dalweg 7, Baarn Telefoon 035–5436399, www.juridischraadsman.nl.  

 


