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Verzekeringen

Bijna ieder jaar ontstaat er wel schade aan
boomteeltgewassen of vaste planten als gevolg van een flinke hagelbui, extreme regen
of een flinke windhoos. Ook door fouten
of nalatigheid van anderen kan schade ontstaan. Voorbeelden van gewasschade door
derden zijn:
 Schade als gevolg van onjuist toepassen
van gewasbeschermingsmiddelen. Vooral
het overwaaien van herbiciden is een bekend voorbeeld in de praktijk.
 Schade als gevolg van werkzaamheden op
uw perceel. Denk aan structuurschade aan
de bodem door grondwerkzaamheden van
bijvoorbeeld nutsbedrijven.
 Schade door wateroverlast als gevolg van
aantoonbare nalatigheid bij waterkwantititeitsbeheerders (geen overmacht).
 Schade als gevolg van breuk van (pers)leidingen door uw perceel.
 Schade als gevolg door het inlopen van
vee.
 Schade door levering van verkeerd materiaal, bijvoorbeeld verbranding door verkeerde (kunst) meststoffen.
 Schade door een slechte kwaliteit plantmateriaal.

Als boomkweker moet u alert zijn op de
vele aspecten rondom verzekeren en de risico’s op de kwekerij. Het is daarom verstandig bij schade vroegtijdig een eigen expert
in te schakelen. Uw assurantietussenpersoon kan in zo’n situatie ook behulpzaam
zijn.

Vergoeding
Bij schade is vaak de vraag of deze schade
wordt vergoed en door wie. Schade als gevolg van hagel is verzekerbaar. Schade door
overige weersinvloeden was tot heden beperkt verzekerbaar. Hier komt verandering
in door het openstellen van een brede weersverzekering. Deze brede weersverzekering
voor de open teelten ligt op dit moment ter
beoordeling bij het ministerie van LNV. Naar
verwachting is deze begin 2010 gereed.
Voor faunaschade bestaat vanuit de overheid een vergoedingsregeling. In de praktijk
blijkt vergoeding op basis van deze regeling
echter zeer lastig.
Als anderen schade veroorzaken aan (on)
roerende zaken zoals gebouwen of machines, dan wordt deze schade vaak vergoed
door de WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) van de schadeveroorzaker
mits er geen sprake is van opzet of grove
nalatigheid. De schade die door derden is
toegebracht aan uw gewassen, valt niet
automatisch onder de WA-dekking.

Gewasverzekering
Het is belangrijk tijdig een expert in te schakelen als er sprake is van schade. Wanneer
u schade heeft en u heeft hiervoor zelf een
gewasverzekering en de schade valt onder
de polisdekking, neem dan contact op met
uw verzekering. Vervolgens zal veelal een
expert van uw eigen verzekeraar de hoogte
van de schade vaststellen.

Het is natuurlijk mogelijk dat u niet tevreden bent met de schadevergoeding die uw
verzekeraar voorstelt. Is dit het geval, kijk
dan in uw polisvoorwaarden. Vaak heeft
u op basis van de polisvoorwaarden recht
op een eigen deskundige, de zogenaamde
second opinion. Dit betekent dat u een andere expert kunt inschakelen die ook een
schadebeoordeling uitvoert.
Als de schade is veroorzaakt door derden, komt er meestal een expert in opdracht van de verzekeraar van de schadeveroorzaker. Bent u het niet eens met de
schadevaststelling, dan heeft u geen recht
op een second opinion. U kunt wel zelf een
expert inschakelen, de zogenaamde contra-expert. De kosten van de eigen expert
worden normaal gesproken vergoed door
de verzekeraar, mits deze kosten redelijk
en billijk zijn.
Bij grotere schade is het raadzaam niet af
te wachten, maar altijd direct een eigen expert in te schakelen. Het voordeel hiervan is
dat deze expert de complexiteit van uw specifieke teelt beter kent. Hij kan dan direct
bij aanvang van de schade een goede diagnose kan stellen en een taxatie uitvoeren.
Zo heeft DLV Plant sinds anderhalf jaar
onder de naam ‘Gewastaxaties DLV Plant’
gecertificeerde medewerkers die (gewas)
taxaties uitvoeren. Het stellen van een
goede diagnose is ook van belang in verband met de bewijsvoering om afwijzing
van de schadeclaim te voorkomen.

Spuitschade
In de praktijk komen nogal eens situaties voor waarbij de schade niet door een
verzekering wordt gedekt of waarvoor
degene die de schade heeft veroorzaakt
niet is verzekerd. Een voorbeeld hiervan
is de loonspuiter waarbij soms achteraf
blijkt dat zijn polis schade die voorvloeit
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 Bent u verzekerd voor de schade, meldt de schade dan zo snel
mogelijk bij uw verzekering of tussenpersoon.
 Schakel indien nodig uw rechtsbijstandverzekeraar in.
 Schakel zonodig direct een expert in.
 Maak van het schadebeeld en het gewas foto’s. Voorzie deze
van een datum.
 Leg relevante feiten en omstandigheden vast. Ook als u zelf een
verzekering heeft, blijft de bewijsvoering belangrijk om kans op
eventuele afwijzing van de claim te voorkomen.
 Is de schade veroorzaakt door een ander, stel dan de veroorzaker van de schade formeel aansprakelijk. Doe dit schriftelijk.
 Laat bij spuitschade een gewasmonster nemen. Belangrijk

hierbij is dat u aangeeft op welke werkzame stoffen het moet
worden onderzocht, anders is het zoeken naar een speld in een
hooiberg.
 Vraag bij noodzakelijke reparatie een schriftelijke verklaring
van de monteur waarop staat wat deze heeft uitgevoerd. Bewaar
de vervangen onderdelen zelf.
 Bewaar gegevens van alle betrokkenen en getuigen.
 Neem schadebeperkende maatregelen in overleg.
 Bewaar contracten, bevestigingen, algemene voorwaarden en
aankoopfacturen.
 Houd registraties up to date (gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, teeltplan en productiecijfers), zodat u snel inzicht heeft.

Schade in Buxusperceel als gevolg van wateroverlast.
Detailfoto van spuitschade.

uit het spuiten van boomkwekerijgewassen uitsluit. Hoe moet u dan handelen?
Op het moment dat er dan spuitschade ontstaat door toedoen van de loonwerker, dient
u hem daarvoor aansprakelijk te stellen.
Hierbij heeft u als schadelijdende partij de
plicht om met bewijzen te komen (‘wie eist
die bewijst’). Het leveren van een sluitend
bewijs is niet altijd eenvoudig. Hulp van een
expert kan hierbij voordelen bieden.
Indien u schade claimt bij derden op basis
van diens wettelijke aansprakelijkheid dan
zijn de volgende zaken belangrijk:
 Wie is aansprakelijk? U als benadeelde
stelt de uitvoerder of leverancier aansprakelijk waaraan u de opdracht heeft verstrekt. Het is de taak van de uitvoerder
of leverancier aan te tonen dat op de aansprakelijkheid een andere schakel in de
keten (de handelaar, fabrikant, importeur)
rust.
 Welke algemene voorwaarden van de
leverancier/uitvoerder zijn van toepassing? Wordt daarin een eventuele aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt?
 Indien de algemene voorwaarden
aansprakelijkheidsbeperkingen
bevat,

dan dient u aannemelijk te maken dat
er sprake is van een grove nalatigheid.
 U als benadeelde moet de omvang van de
schade vaststellen of vast laten stellen en
bewijzen.
 U dient aan te tonen dat de schade het
gevolg is van de aan de schadeveroorzaker verweten gedraging. Daarbij zullen
dus eventuele door de (verzekeraar van de)

schadeveroorzaker aangevoerde alternatieve schadeoorzaken zoveel mogelijk moeten
worden uitgesloten. Een rapportage van
een deskundige kan hierbij van (doorslag
gevend) belang zijn.
John Steenbakkers
Gecertificeerd register taxateur
DLV Plant, j.steenbakkers@dlvplant.nl/(06) 26 51 86 89
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Extreme regen, wind
of hagel kunnen in
één klap veel schade
geven aan gewassen.
Maar ook derden kunnen zorgen voor een
flinke schadepost aan
uw planten of bomen.
Hoe kunt u hier het
best mee omgaan?

Foto’s: DLV Plant

Hoe gaat u om met schade aan uw gewas?
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