Financiële risico’s van spuitwerk
Goede algemene voorwaarden zijn onmisbaar
Wie spuitwerk doet, loopt ongemerkt grote financiële risico’s. Bespoten gewassen kunnen beschadigd
raken, maar spuitmiddelen kunnen ook overwaaien naar belendende percelen. Daar kunnen ze schade
toebrengen aan gewassen en bomen, maar ook aan dieren en mensen. Schadebedragen van enkele
tienduizenden euro’s en meer komen in de praktijk regelmatig voor.
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De basis om spuitschade te voorkomen, is natuurlijk op
een correcte en veilige manier werkzaamheden uitvoeren. Uiteraard is dat de basis, maar elk jaar worden we bij
CUMELA Verzekeringen toch geconfronteerd met vooral
onverwachte schades. Vaak zijn die het gevolg van kleine
missers, want een fout is snel gemaakt. Wat we meemaken?
Een onverwacht lastig telefoontje tijdens de voorbereiding
van de werkzaamheden, een verkeerde inschatting van de
(weers)omstandigheden of onduidelijke communicatie tussen partijen. Het kan allemaal de aanleiding zijn voor het
ontstaan van een schade.

Goede (CUMELA-)voorwaarden
Een belangrijk middel om het risico van het ontstaan van
een schade af te wentelen op de opdrachtgever is het gebruik van goede werkvoorwaarden. In onze branche zijn de
meest gebruikte voorwaarden de CUMELA-voorwaarden.
Deze voorwaarden regelen de (juridische) verhouding tussen u en uw opdrachtgever en kunnen dus nooit werking
hebben ten opzichte van andere partijen. De CUMELAvoorwaarden zijn zodanig opgesteld dat uw opdrachtgever
u niet aansprakelijk kan houden voor schade aan zijn door
u bespoten gewassen en percelen als het spuitwerk correct
is uitgevoerd. Bovendien zijn er vrijwaringsbedingen ten opzichte van de opdrachtgever opgenomen. Dat wil zeggen dat
u, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, de gevolgen
van de schade van andere partijen kunt doorspelen aan uw
opdrachtgever. Als uw opdrachtgever bijvoorbeeld één of
meer genoemde verplichtingen niet is nagekomen, zal hij de
schade als gevolg hiervan voor zijn rekening moeten nemen.
U dient de CUMELA-voorwaarden van toepassing te verklaren op de door u uit te voeren werkzaamheden. Voeg al bij
uw offerte de voorwaarden en maak duidelijk dat deze van
toepassing zijn op de spuitovereenkomst. Verstrek bestaande klanten een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden als
u dit nog niet heeft gedaan. Daarnaast adviseren wij u om
de voorwaarden op de achterzijde van uw briefpapier af te
drukken met een verwijzing daarnaar in een voetnoot op de
voorzijde.
Uw opdrachtgever kan vooraf aangeven dat hij niet bereid
is uw voorwaarden te accepteren. Dat kan zowel mondeling
als schriftelijk gebeuren. Daarnaast kan het zo zijn dat uw
opdrachtgever u zijn eigen voorwaarden wil opleggen. Dat
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kan alleen als uw opdrachtgever uw voorwaarden nadrukkelijk van de hand wijst. In beide gevallen zult u in overleg
moeten gaan met uw opdrachtgever nog voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, om zo tot overeenstemming
te komen.
Op het moment dat u aansprakelijk bent gesteld, kunt u
zich beroepen op de toepasselijkheid van de voorwaarden.
Eventueel kunt u de hulp inroepen van de advocaat van
CUMELA Nederland, mocht uw tegenpartij zich hiertegen
verzetten.
Overigens zal ook uw verzekeraar zich beroepen op de voorwaarden als daartoe de mogelijkheid bestaat. Dat betekent
dat uw verzekeraar de schade in behandeling neemt en namens u tracht de schadeclaim af te wijzen. Waar u zelf commerciële belangen kunt laten meewegen, zal dit normaal
gesproken voor uw verzekeraar geen rol spelen.

Het spuitrisico verzekeren
Nadat u het risico bij spuitwerkzaamheden zoveel mogelijk
hebt verminderd door uw manier van werken en door het
toepassen van (CUMELA-)voorwaarden kunt u een verzekering afsluiten om de financiële gevolgen van een spuitschade
af te dekken. Het is van groot belang dat u zich hierover goed
laat informeren door een deskundig adviseur, bijvoorbeeld
van CUMELA Verzekeringen.
De werkmateriaalverzekering biedt normaal gesproken geen
dekking in verband met een uitsluiting voor de directe of
indirecte werking van het werken met biologische en/of chemische middelen. Op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de schade evenmin gedekt. Schade aan gewassen en
percelen die u bewerkt, is uitgesloten en bovendien is schade
veroorzaakt met of door motorrijtuigen niet meeverzekerd.
Het spuitrisico wordt verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en u betaalt daarvoor een premie, vaak
afhankelijk van de omzet van de spuitwerkzaamheden. De
dekking is meestal vastgelegd in een clausule en anders is de
omschrijving ervan te vinden in de polisvoorwaarden.
De dekking voor spuitschade valt uiteen in schade aan gewassen van de opdrachtgever en schade van andere partijen. In het laatste geval moet u denken aan het overwaaien
van spuitmiddelen naar belendende percelen, waar schade
wordt toegebracht aan andere gewassen, maar ook aan dieren en zelfs aan mensen.

Verzekerd bedrag
Het belangrijkste in een spuitverzekering is het verzekerd bedrag, ofwel: tot welk bedrag wordt de schade vergoed door
de verzekeraar als zich een schade voordoet? Hoe hoger het
verzekerd bedrag, hoe minder risico, maar uiteraard ook hoe
hoger de premie. De schade boven het verzekerd bedrag
moet u zelf dragen.
Het verzekerd bedrag voor overwaaischade moet (veel)
hoger zijn dan dat voor schade aan de gewassen van de
opdrachtgever. Laatstgenoemde schade is beperkt en van
tevoren goed in te schatten. Bepalende factoren zijn het
soort gewassen dat u spuit (waarde en kwetsbaarheid) en de
omvang van de percelen. De mogelijke omvang van de overwaaischade is in feite van tevoren niet te bepalen en daarom
loopt het verzekerd bedrag hiervoor op tot wel € 500.000,-.
Een aantal verzekeraars verleent enkel dekking als de spuitovereenkomst is aangegaan volgens bepaalde voorwaarden. Meestal worden dan de CUMELA-voorwaarden of de
Algemene Spuitvoorwaarden genoemd. In deze gevallen

Veilig werken
Veilig spuitwerk begint bij het in acht nemen van een
aantal basisregels. Leden van CUMELA Nederland die
agrarisch loonwerk doen, krijgen bij deze uitgave
twee exemplaren van de Veilig spuiten-kaart. Eén
ervan kan op kantoor worden gebruikt, de andere
hoort in de trekker of spuit. Regelmatig even de regels doornemen en die toepassen, kan veel problemen voorkomen. Heeft u de kaart niet ontvangen,
dan is deze nog te bestellen bij CUMELA Nederland,
tel. (033) 247 49 00.

kan discussie met de verzekeraar ontstaan als achteraf blijkt
dat de genoemde voorwaarden niet van toepassing waren.
Heeft u dan in de ogen van uw verzekeraar voldoende gedaan om de voorwaarden in te brengen en is de schade dan
gedekt?
Daarnaast is het van groot belang om te letten op andere
beperkingen die aan de spuitdekking worden gesteld.
Voorbeelden van dergelijke beperkingen zijn:
- Het gebruikte middel moet wettelijk toegelaten zijn en op
toegestane wijze worden gebruikt.
- De spuiter moet beschikken over het vereiste bewijs van
vakbekwaamheid en/of handelen overeenkomstig de
voorschriften verbonden aan die vakbekwaamheid.
- De opslag van spuitmiddelen en met name herbiciden
moet aan bepaalde eisen voldoen.
Ten slotte is het verstandig om te letten op het eigen risico
dat geldt in geval van een spuitschade. Hoe hoger het eigen
risico, hoe eerder en hoe meer financieel risico u loopt. Hierbij
is het de vraag in hoeverre u het risico zelf kunt dragen als
zich een schade voordoet.

Het is belangrijk bij
een spuitverzekering
goed te letten op
de dekking. Het
gaat er om fouten
te verzekeren. Die
moeten dus niet op
voorhand uitgesloten zijn.

Goed advies
Gezien de complexiteit van de materie en de omvangrijke
schades die kunnen ontstaan, adviseren wij u de hulp in
te roepen van een deskundige adviseur, bijvoorbeeld van
CUMELA Verzekeringen. Inzicht in uw bedrijf en de door u
uitgevoerde spuitwerkzaamheden, kennis van en ervaring
met de branche en verstand van contracten en verzekeringen zijn nodig om u van een goed advies te kunnen voorzien.
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