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van 15 jaar met de e-bike de weg op konden. Echter is er volgens spe-
cialisten een groot probleem als het gaat om het verzekeren van scha-
de aan derden die is veroorzaakt door deze e-bike. 

De e-bike met een max van 25 kilometer per uur is volgens de wet 
een motorrijtuig, maar een WAM-dekking is niet verplicht. Daarom 
bieden veel verzekeraars deze ook niet aan. Een e-bike verzekeren 
onder de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) kan vaak 
ook niet zomaar, omdat verzekeraars schade met en door motorrij-

WAM
Stel: jouw bezorger rijdt met een auto, scooter/brommer of high 
speed e-bike (met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur) 
en veroorzaakt met het voertuig onder werktijd letsel- of materiële 
schade aan een derde. Deze schade is verzekerd via de WAM-dekking 
(Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). De WAM is 
wettelijk verplicht voor motorvoertuigen. Iedereen die tot de catego-
rie bevoegde en regelmatige bestuurder behoort, is hiermee verze-
kerd. 

Als bezorgbedrijf moet je je eigen motorrijtuigen voor WAM-dek-
king verzekeren, de verzekeringnemer is dan het bezorgbedrijf. Dat 
moet een zakelijke WAM-dekking zijn. Als je ervoor kiest om een 
werknemer met een privévoertuig te laten bezorgen, is het advies om 
navraag te doen of het zakelijk gebruik kan worden meeverzekerd. 
Overigens bieden niet alle verzekeraars een WAM-dekking voor voer-
tuigen die worden gebruikt voor maaltijdbezorging.

De premie van een zakelijke WAM-dekking is onder meer afhanke-
lijk van het voertuig, kilometrage, de woonplaats van de verzekering-
nemer en de leeftijd van de bestuurder. Voor een WAM-dekking op 
een bezorgauto kan de premie €2000 tot €3000 per jaar zijn. Er zijn 
ondernemers die meer betalen. De premies kunnen oplopen als de 
bestuurders jonger zijn dan 24 en de ondernemer geen schadevrije 
jaren heeft. Ook de regio waar je gevestigd bent, speelt een rol.

De wet bepaalt dat er minimaal €6.070.000 per ongeval vergoed 
wordt bij schade aan personen en minimaal €1.120.000 per ongeval 
voor materiële schade. Bij zakelijke gebruik geldt voor WAM-schades 
een eigen risico vanaf €1000, afhankelijk van het voertuig. Als het 
gaat om bezorgscooters of -brommers, is de Vereende de enige verze-
keringsmaatschappij die een WAM-verzekering afsluit. Daarvan is de 
premie €250 tot €300 per maand.

E-bike en de WAM
De ‘normale’ e-bike (met een maximumsnelheid van 25 kilometer per 
uur) wordt steeds populairder in de maaltijdbezorgbranche. Logisch: 
voor deze e-bike is geen bromfietsrijbewijs nodig en geldt geen helm-
plicht. En tot het verbod op maaltijdbezorgers jonger dan 16 jaar, dat 
inging op 1 juli 2020, was de e-bike ook populair omdat werknemers 

Maaltijdbezorgers goed  
verzekerd de weg op

WAT MOET JE ALS WERKGEVER REGELEN?

Medewerkers de weg op sturen om maaltijden te bezorgen, brengt risico’s met zich mee. Het is  
belangrijk dat je die goed afdekt, maar niet alle ondernemers weten precies welke verzekeringen 
daarvoor nodig zijn. Voorkom dat je zelf voor de schade opdraait, want dat kan grote gevolgen 

hebben voor je bedrijf. Snackkoerier zet de noodzakelijke verzekeringen op een rij.
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De Vereende biedt de mogelijkheid om e-bikes van het bedrijf te 
verzekeren door middel van een losse WAM-verzekering voor de 
e-bike. Deze premie bedraagt €535 per e-bike per jaar. Het eigen risi-
co bedraagt €500 per gebeurtenis.

Mmobility heeft een speciale e-bike polis ontwikkeld voor bezorg-
diensten: een WAM-verzekering mét een ongevallenverzekering voor 
opzittenden. Hiermee is dus ook de werknemer gedekt. De premie 
bedraagt €156 per jaar per bike. Het verzekerde bedrag per gebeurte-
nis is €1.250.000. Het eigen risico is €500 per gebeurtenis. 

Eigen medewerkers verzekeren
Wanneer een medewerker als bestuurder een verkeersongeluk ver-
oorzaakt onder werktijd, kan hij of zij zelf ook materiële of letselscha-
de oplopen. De eigen AVB en WAM dekken dit niet. Of misschien is 
de schuldige van het ongeluk niet aan te wijzen of is er sprake van 
een eenzijdig ongeval. 

Als horecaondernemer ben je verplicht om een behoorlijke verze-
kering af te sluiten voor schade die jouw werknemers kunnen oplo-
pen als gevolg van verkeersongevallen tijdens het werk. Dat heeft de 
Hoge Raad bepaald. Wanneer je niet aan deze verzekeringsplicht vol-
doet, kun je aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat een be-
hoorlijke verzekering zou hebben uitgekeerd. 

Wat een behoorlijke verzekering precies inhoudt, is niet helemaal 
duidelijk. De Hoge Raad heeft slechts handvatten gegeven. Als werk-
gever moet je in ieder geval dekking bieden voor materiële schade en 
letselschade die werknemers oplopen tijdens het werk. Er wordt 
daarbij onder andere gekeken naar de verzekeringsmogelijkheden 
die op dat moment beschikbaar waren. Heb je daar voldoende  
gebruik van gemaakt? Daarnaast moeten de premies betaalbaar zijn. 
Wat een behoorlijke verzekering inhoudt, is daarnaast per onderne-
mer verschillend. Daarom is het goed om te overleggen met je verze-
keringsadviseur. 

De aansprakelijkheid van werkgevers gaat ver, maar is er een grens: 
als een werknemer met opzet heeft gehandeld of als er sprake is van 
bewuste roekeloosheid, ben je als werkgever niet aansprakelijk. 

Als een werknemer een eigen voertuig gebruikt voor maaltijdbe-
zorging, kun je ervoor kiezen om de werknemer een financiële bijdra-
ge te verlenen waarmee de hij of zij zelf een behoorlijke verzekering 
kan afsluiten. Je moet er dan wel op toezien dat dat gebeurt. 

Hier volgen een aantal verzekeringen waar je als werkgever aan 
kunt denken. 

Op- en inzittendendekking
Een op- en inzittendendekking is een optionele uitbreiding (een  
nevendekking) van de WAM. Hierbij moet je het aantal zitplaatsen 
opgeven en zijn passagiers op die manier ook gedekt. Er zijn twee  
typen op- en inzittendendekking: de ongevallenverzekering inzitten-
den (OVI) keert vooraf afgesproken vaste bedragen uit, maar alleen 
bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bij overlijden ligt dat bedrag 
tussen de €5000 en €10.000, bij blijvende invaliditeit ligt het tussen 
de €10.000 en €30.000. Veelal is er geen eigen risico van toepassing. 

De schadeverzekering inzittenden (SVI) keert een vergoeding uit 
voor de daadwerkelijke schade in het geval van letselschade. Maar 

tuigen daarvan uitsluiten. Ook de aansprakelijkheidsverzekering van 
de koerier zelf geeft geen dekking als de schade onder werktijd is ont-
staan. 

Alleen de schade veroorzaakt met een motorrijtuig dat van de be-
zorger zelf is en voor het bedrijf wordt gebruikt, is bij sommige verze-
keraars wel ingesloten op de AVB, mits er geen andere verzekering 
voor het voertuig geldt. Voorwaarde is wel dat de werkgever niet zelf 
de eigenaar of huurder is van het motorrijtuig. Dus, hoe verzeker je 
de e-bikes van jouw bedrijf voor schade aan derden? 

Er zijn verschillende oplossingen. De Goudse biedt een aanvullen-
de dekking op de AVB voor de kentekenloze bezorg e-bike (maxi-
mumsnelheid 25 kilometer per uur). Deze dekt niet alleen schade aan 
derden, maar door de standaarddekking in de AVB onder werkge-
versaansprakelijkheid ook schade aan de werknemer als gevolg van 
een ongeval. 

Ondernemers kunnen bij De Goudse maximaal twintig e-bikes 
(met een maximum van 25 kilometer per uur) verzekeren tegen een 
premie van €75 per bike per jaar. Het eigen risico bedraagt €750. 
Daarvoor stelt De Goudse de volledige limiet van de aansprakelijk-
heidsverzekering beschikbaar. Als een ondernemer €2,5 miljoen per 
aanspraak heeft verzekerd, dan kan hij daar volledig gebruik van ma-
ken als er schade aan derden zou worden veroorzaakt door een maal-
tijdbezorger op de e-bike. 
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De Wegam wordt onder meer aangeboden door: Interpolis,  
de Vereende, Reaal, Nationale Nederlanden en AON.

Verkeersschadeverzekering  
voor Werknemers
De Verkeersschadeverzekering voor Werknemers (VSVW) is verge-
lijkbaar met de Wegam, maar biedt dekking ongeacht het voertuig. 
De VSVW dekt echter niet altijd schade die is opgelopen tijdens 
woon-werkverkeer en die is veroorzaakt door eenzijdige ongevallen 
met de fiets of als voetganger. Bij De Goudse zijn dat geen uitsluitin-
gen. Verzekerd bedrag: €2.500.000 per gebeurtenis, maximaal 
€5.000.000 per jaar. Er geldt geen eigen risico. 

De Verkeerschadeverzekering voor Werknemers wordt aangebo-
den door De Goudse, ASR, Markel en Nationale Nederlanden.

Werkgeversschadeverzekering 
Deze verzekering is vergelijkbaar met de Wegam en de VSVW, maar 
gaat een stuk verder. De Werknemersschadeverzekering biedt dek-
king aan een breed scala aan gevallen waarbij aansprakelijkheid niet 
hoeft te worden aangetoond: het verkeersrisico tijdens werkzaamhe-
den, woon-/werkverkeer, bedrijfsuitjes, huis-tuin-en-keukengevaren 
en bijzondere gevaren zoals een overval. Verzekerd bedrag: van 
€1.000.000 of €2.500.000 per gebeurtenis met een maximum van 
€7.500.000 per jaar. Geen eigen risico. 

De Werkgeversschadeverzekering wordt onder andere aangeboden 
door HDI-Gerling, Centraal Beheer Achmea, Reaal, Bovemij en  
Univé.

Collectieve Ongevallenverzekering
Als werkgever kun je ook nog kiezen voor een collectieve ongevallen-
verzekering voor al je medewerkers. Deze keert uit bij overlijden en 
bij blijvende invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een onge-
val. 

Net als de ongevallenverzekering inzittenden is de collectieve on-
gevallenverzekering een sommenverzekering. Dat betekent dat er bij 
blijvende invaliditeit of overlijden een vooraf afgesproken vast be-
drag wordt uitgekeerd. Het verschil is dat de collectieve ongevallen-
verzekering ook dekking biedt voor ongevallen op de werkvloer en de 
ongevallen inzittendeverzekering gerelateerd is aan ongevallen met 
het motorrijtuig. 

Overleg met verzekeraar
Voor alle verzekeringen geldt: als je begint met bezorgen of er is 
sprake van een verandering in het gebruik van bezorgvoertuigen, 
overleg dan altijd met je verzekeraar of adviseur. Check bij iedere 
verzekering altijd of maaltijdbezorging is ingesloten. 
 

Dit artikel is tot stand gekomen door medewerking van: 
Jacqueline Bravenboer-Walburg (de Goudse), Martin Bokhorst 
(Bokhorst Verzekeringen), Roland Verhoef (de Vereende),  
Ellis Verell (de Verzekeringswinkel), Jorian van Oel (Sap Letsel-
schade Advocaten), Audey Cornelissen (Mmobility) en Mr. J.R. 
Goudkuil (Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade)

ook materiële schade, medische kosten, inkomstenverlies, smarten-
geld en uitvaartkosten worden vergoed. Verzekerd bedrag: €500.000 
voor bestuurders van bezorgbrommers en €1.000.000 voor bestuur-
ders van auto’s. Er is geen eigen risico. 

Wegam
In de wereld van maaltijdbezorging is Wegam een vaak gehoorde 
term. Het staat voor Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders 
van Motorrijtuigen, ook wel Wegas genoemd. De Wegam is een over-
koepelende dekking waar alle medewerkers en de voertuigen van de 
onderneming onder vallen.

Hoewel deze verzekering de schade dekt die de medewerker kan 
oplopen, sluit je de Wegam ook af ter bescherming van jezelf als 
werkgever. Wanneer de schade niet wordt gedekt door de WAM van 
de andere partij of er is sprake van een eenzijdig ongeluk, dan kan 
een medewerker jou aansprakelijk stellen omdat het ongeluk onder 
werktijd is gebeurd, ongeacht de schuldvraag. Het kan dus zijn dat 
jou als werkgever niets te verwijten valt, maar dat je toch aansprake-
lijk wordt gesteld. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld blijvend 
invalide raakt, kan daar een forse claim uit voortkomen. Een opzit-
tende- of inzittendedekking kan dan tekort schieten. De Wegam heeft 
vaak een verzekerd bedrag van €2.500.000 per jaar. 

Er zijn verzekeraars die alleen de Wegam-verzekering (of een an-
der, vergelijkbaar product) aanbieden in combinatie met een AVB, 
andere verzekeraars bieden deze producten ook los aan. Check altijd 
of de verzekeraar ook dekking biedt voor werknemers op de e-bike, 
omdat de e-bike bij sommige verzekeraars wordt uitgesloten. 
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