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VERZEKERINGEN

Denk na over spuitrisico’s
Voorkom schade door moment van onachtzaamheid
Elk jaar komt het wel een keer voor: een flinke schade door een misser bij het spuiten. Overwaaien, verkeerde doseringen en
verkeerde middelen zijn de grootste boosdoeners. Dan blijkt ook dat niet elke verzekeraar deze schade goed afdekt. Alle reden
dus om de risico’s goed te bekijken. We geven ook een aantal tips om die risico’s te verminderen.

Een bedrijf dat zich bezig houdt met gewasbescherming
loopt grote financiële risico’s en helaas zijn niet alle bedrijven
zich daarvan bewust. Risico’s die bedrijven lopen, zijn het beschadigd raken van bespoten gewassen, het overwaaien van
spuitmiddelen naar aangrenzende percelen en dat er schade
wordt toegebracht aan gewassen en bomen, maar ook aan
dieren en zelfs mensen. In de praktijk komen we elk jaar wel
schades van meerdere tienduizenden euro’s tegen.
Een heel ander risico voor spuitbedrijven is het toenemende
aantal wettelijke verplichtingen waaraan moet worden voldaan,
waardoor je het risico loopt op soms forse boetes bij overtredingen. Een laatste, vaak vergeten risico is het imago van het bedrijf.

Risico’s verminderen
Het grootste risico bij spuitwerkzaamheden vormt de menselijke factor. Denk aan afleiding in de voorbereiding van
werkzaamheden (mobiele telefoon!), het verkeerd inschatten van wind(stilte) en de effecten bij spuiten. Ook zijn er elk
jaar schades door het niet (goed) reinigen van de spuit bij het

Tip-top-vijf
Agrarisch expert Sam Veldboer geeft vanuit zijn jarenlange ervaringen de volgende top-vijf met tips om spuitschade te voorkomen.
1.	Weet wat je spuit: lees het advies van de teeltbegeleider of leverancier en het
etiket van de te spuiten middelen goed. Stel vragen of zoek het uit als iets niet
duidelijk is!
2.	Controleer de windrichting en -snelheid op de spuitlocatie en houd die in de
gaten.
3.	Let op aangrenzende gewassen in relatie tot windrichting en de te spuiten
middelen.
4.	Wees geconcentreerd tijdens het spoelen en vullen van de tank. Zet de telefoon uit!
5.	Zet de middelen in de opslagruimte van gewasbeschermingsmiddelen gesorteerd naar werking bij elkaar, dus niet-selectieve herbiciden apart van
overige herbiciden.
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wisselen van herbiciden of gewas. Fout gaat het ook door het
ontbreken van een heldere communicatie tussen partijen.
U kunt de risico’s verminderen door enerzijds technische en
organisatorische maatregelen te treffen en anderzijds door
het gedrag van uzelf en van uw medewerkers te beïnvloeden. Vanuit CUMELA Nederland is de checklist voor veilig
spuitwerk opgesteld (zie kader). Deze lijst bevat aandachtspunten en tips voor zowel de planner op kantoor als de medewerker in het veld.

Risico’s vermijden
Hoe kun je nu ook van het spuiten een goed renderende activiteit maken? De eerste vraag is natuurlijk of het wel rendabel is. Hou daarbij ook rekening met de vraag of de noodzakelijke kennis binnen het bedrijf aanwezig is en wat het kost
het om die op peil te houden. Lukt het daarbij om te blijven
voldoen aan de toenemende wettelijke eisen? Het is ook het
moment om je af te vragen of de werkzaamheden nog passen in de keuzes die worden gemaakt en de richting die het
bedrijf opgaat. Wellicht is samenwerking met een collegabedrijf ook een mogelijkheid en kun je de klanten zo toch
een goed alternatief bieden.
Om risico’s te verminderen, kan het ook een overweging zijn
om bepaalde gewassen niet te bespuiten, bijvoorbeeld omdat u er weinig of geen verstand van heeft en/of omdat het
kostbare gewassen zijn. Denk aan (tulpen)bollen of groenten
voor de conservenindustrie. Ook kun je ervoor kiezen om
niet meer te werken voor bepaalde klanten, bijvoorbeeld
omdat de klant slecht meewerkt of altijd moeilijk doet.

Checklist
De checklist voor veilig spuitwerk is te vinden op de site
van CUMELA Nederland. Ga naar www.cumela.nl en
zoek op ‘Checklist voor veilig spuitwerk’. Een papieren
versie is op te vragen via de infolijn van CUMELA Nederland op (033) 247 49 99.

CUMELA-voorwaarden
Risico’s overdragen
Het beperken van de risico’s begint bij het hanteren van goede
algemene werkvoorwaarden en het sluiten van een verzekering. Voor spuitwerkzaamheden zijn de CUMELA-voorwaarden
aan te raden. Ze zijn toegesneden op onze branche en worden
vanuit CUMELA Nederland steeds actueel gehouden, waardoor ze breed in de sector worden toegepast. Deze voorwaarden leggen verplichtingen op aan de opdrachtgever en mede
daardoor beschermen ze het bedrijf tegen schadeclaims van
de opdrachtgever zelf en van anderen. Deze voorwaarden
moet je dan wel op juiste wijze gebruiken (zie kader).
Natuurlijk kun je ervoor kiezen om de risico’s te accepteren, geen
algemene voorwaarden te gebruiken en geen verzekering af te
sluiten. Als zich dan een schade voordoet of er wordt een boete
opgelegd, behoort dit tot de bedrijfsrisico’s. Besef wel dat je dan
altijd scherp en alert moet zijn. Gaat het toch fout, dan kun je de
schade vaak beperken door snel overleg te plegen en te handelen, bijvoorbeeld door zelf nieuw gras of nieuwe maïs te (laten) leveren als het in die gewassen fout gaat. Besef wel dat je jezelf dan
wel de vraag moet stellen of je deze risico’s kunt en wilt dragen.
Zijn er voldoende liquide middelen om uit te keren bij een schade
en komt de bedrijfsvoering daardoor niet in gevaar? Draag je zelf
de risico’s, dan moet je wellicht daarvoor geld reserveren en een
potje vormen. En is dat potje dan voldoende voor je gemoedsrust, of anders gezegd: slaap je er goed bij of lig je er wakker van?
Veel bedrijven onderkennen echter de risico’s en verzekeren
zich tegen de financiële gevolgen van een schade. Verstandig als je de gevolgen van een schade niet kunt overzien,
laat staan zelf dragen. Denk dan aan een overwaaischade
van herbiciden in een fruitboomgaard of op een bollenveld.
Voordeel van een verzekering is ook dat een verzekeraar bij
schade bijstand kan verlenen met zijn deskundige advies en
zijn netwerken, terwijl u anders alles zelf moet regelen.
Ten slotte zijn er nog wettelijk verplichte verzekeringen die
bij het spuiten altijd verplicht zijn. Wie met een spuitmachine
de weg opgaat, dient daarvoor altijd een wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Hoe gebruik je de CUMELA-voorwaarden op de juiste wijze?
•	Gebruik alleen de CUMELA-voorwaarden.
•	Gebruik de meest recente versie (2013).
•	Verklaar de voorwaarden schriftelijk van toepassing én zorg dat de klant de
tekst van de voorwaarden krijgt.
•	Verstrek de voorwaarden bij voorkeur vooraf, bijvoorbeeld via een offerte of
een mailactie richting vaste opdrachtgevers.
•	Stuur de voorwaarden in elk geval mee via de facturen: verwijs op de voorzijde
naar de voorwaarden en print ze op de achterzijde.
•	Vermeld de voorwaarden op uw website en maak duidelijk dat ze van toepassing zijn op al uw werkzaamheden.

Weinig verzekeraars
Waar wij als tussenpersoon mee te maken hebben, is dat er
nog maar een handjevol verzekeraars is die nog een goede
spuitdekking aanbieden. De groep loonspuiters is relatief
klein en de spuitactiviteiten zijn risicovol. Wat we zien, is dat
verzekeraars ook niet altijd de goede kennis in huis hebben
of bereidwillig zijn om deze risico’s volledig over te nemen.
Laat je bij het afsluiten van een verzekering goed voorlichten
of controleer dat in de voorwaarden. Welk bedrag is verzekerd en is dit voldoende voor de risico’s die bij het werk horen? Welke eisen worden gesteld? Voldoe je hieraan en wat
zijn de gevolgen als dit niet zo is? Wordt dan het eigen risico
verhoogd of is er zelfs helemaal geen dekking meer?
Gezien de complexiteit van de materie en de grote risico’s die
samenhangen met gewasbescherming, adviseren wij u deze
risico’s te laten checken door een deskundige adviseur, zoals
één van de buitendienstmedewerkers van CUMELA Verzekeringen. Wij kunnen bedrijven helpen om inzicht te krijgen in de
specifieke risico’s en hoe je daarmee kunt omgaan. Daarnaast
kunnen wij helpen met het op orde krijgen van de contracten
en indien gewenst het sluiten van een goede verzekering.

TEKST: Herman Arissen,
schadebehandelaar CUMELA Verzekeringen
FOTO: CUMELA Communicatie
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