deze week

recht

“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum
van Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW).
Nadere informatie over het kantoor kunt u lezen op:
www.wvtadvocaten.nl of u kunt bellen met 036-8200322
of e-mailen naar wienen@wvtadvocaten.nl”

Moet ik schade aan mijn leaseauto zelf betalen?
Veel werknemers hebben een auto
van de zaak ofwel leaseauto. Veelal
de meeste werknemers met een
leaseauto gebruiken de leaseauto niet
alleen tijdens werktijd maar ook buiten
werktijd om.
Wat nu als u tijdens uw werk of buiten werktijd schade aan de auto toebrengt? Wie is in dat geval gehouden
de schade aan de auto te vergoeden?
Dit is natuurlijk in verregaande mate
afhankelijk van de omstandigheden van
het geval. Wanneer u tijdens werktijd
schade aan de auto toebrengt is uw
werkgever daarvoor in beginsel aansprakelijk. Ook schade aan de auto die
buiten werktijd door u is veroorzaakt,
komt steeds vaker voor rekening van
de werkgever. Er zijn echter uitzonderingen. U kunt allereerst schriftelijk
overeenkomen om de aansprakelijkheid van schade aan de leaseauto
op een afwijkende wijze te verdelen.
De meeste gebruikersovereenkomsten
of leaseovereenkomsten bevatten een
dergelijke afwijkende regeling. Vaak
is de werknemer voor meer schade
aansprakelijk dan schade veroorzaakt
door opzet of bewuste roekloosheid.
Deze regeling is echter niet altijd geldig.
Uw werkgever zal in beginsel niet aan-

sprakelijk zijn voor de schade die door
u aan de leaseauto is toegebracht door
opzet of bewuste roekeloosheid. Van
opzet of bewuste roekeloosheid is niet
snel sprake. Zo heeft het Gerechtshof in
2013 nog bepaald dat geen sprake was
van roekeloosheid toen een werknemer
de autosleutels aan de buitenkant van
zijn voordeur had laten hangen waarna
de leaseauto werd gestolen.
De werkgever was volledig aansprakelijk voor de schade. Recentelijk nog
heeft het Gerechtshof bepaald dat het
tanken van gewone benzine in een
dieselauto ook geen bewuste roekeloosheid van de werknemer oplevert.
Het tanken van benzine in een dieselauto is volgens het Gerechtshof slechts
een domme vergissing. Het feit dat de
werknemer conform de leaseovereenkomst de leaseauto zorgvuldig diende
te gebruiken maakte dit niet anders. De
werkgever was ook in dit geval volledig
aansprakelijk voor de schade. Wanneer
u door uw werkgever aansprakelijk
wordt gesteld voor schade die u aan uw
leaseauto heeft veroorzaakt waarvoor
u niet bent verzekerd is het verstandig
om met een advocaat contact op te
nemen om na te gaan of niet uw werkgever voor de schade aansprakelijk is.

