Veiligheidsadviseur & (Beroeps)Aansprakelijkheid
De VVA krijgt regelmatig vragen van haar leden of de veiligheidsadviseur wettelijk
verplicht verzekerd moet zijn voor de risico’s van zijn/haar advies en rapportage op het
gebied van gevaarlijke stoffen.
Hierbij is het belangrijk om een scheiding te maken tussen de interne – en externe
veiligheidsadviseur.
Interne veiligheidsadviseur
De interne veiligheidsadviseur is een werknemer van een onderneming die deze functie
uitvoert binnen deze onderneming. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van het
bedrijf om er voor te zorgen dat de veiligheidsadviseur, net als alle andere werknemers,
verzekerd is.
Externe veiligheidsadviseur
De externe veiligheidsadviseur is geen werknemer van de onderneming(en) waaraan
hij/zij advies geeft en waarvoor hij/zij rapportages verzorgt. In dit geval ligt de
beslissing en verantwoordelijkheid voor het al dan niet verzekeren bij de
veiligheidsadviseur zelf.
Beroepsaansprakelijkheid
Hoewel de veiligheidsadviseur slechts adviseert en de beslissingsbevoegdheid bij de
opdrachtgever ligt kan er bij een onjuist of gebrekkig advies toch sprake zijn van
beroepsaansprakelijkheid.
Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten
(nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen,
etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke
beroepsmatige activiteiten.
Maatschappelijke en economische tendensen (zoals toename van het aantal juridische
procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie) hebben zelfstandigen steeds
kwetsbaarder gemaakt voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep
of zakelijke activiteit verbonden zijn. Voorbeelden van zulke risico’s zijn het geven van
verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie Al deze
risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten,
schadeclaims en reputatieschade.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Er is geen wettelijke verplichting voor de externe veiligheidsadviseur om een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, maar een dergelijke verzekering is
wel aan te bevelen.
In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken
tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personenen zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering
dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand),
wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw
belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.
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Algemene voorwaarden die door de externe veiligheidsadviseur zijn opgesteld bieden
niet altijd voldoende bescherming. De algemene voorwaarden moeten ook nog aan
bepaalde eisen voldoen. Bovendien gelden algemene voorwaarden niet tegenover
derden, want deze bent u alleen overeengekomen met uw opdrachtgever.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering blijft echter onverminderd van kracht.

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in dit artikel verstrekte informatie kan het bestuur van
de VVA, noch de VVA aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit artikel rechten
worden ontleend. De keuze om wel of niet te verzekeren ligt uitsluitend en alleen bij de veiligheidsadviseur.
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