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DE OPSTALVERZEKERING: 
een realistische herbouwwaarde
De basis van een goede opstalverzekering is de verzekerde som. Uw zakelijke klant rekent erop dat u hem adviseert over 

de juiste herbouwwaarde op de polis, zodat hij bij schade voldoende uitgekeerd krijgt om de bedrijfsactiviteiten te kunnen 

continueren. Maar hoe komt u tot een goede herbouwwaarde? Marcel Leermakers, senior taxateur bij CED, neemt u mee 

in de wereld van taxaties.

Tekst Maaike Botden, Het Woordatelier

“Mensen sluiten een opstalverzekering af om 
verder te kunnen na bijvoorbeeld een brand. Ze 
willen een vergelijkbare woning of een zelfde 
soort bedrijfsgebouw terug. Daarom is de basis 
van zo’n verzekering de herbouwwaarde, het 
bedrag dat nodig is om het gebouw op dezelfde 
locatie opnieuw te bouwen. Het komt helaas 
nog te vaak voor dat het uitgekeerde bedrag on-
toereikend blijkt te zijn en dat een ondernemer 
na een schade een deel van de herbouwkosten 
onverwacht zelf moet financieren. Daar wilt u 
uw klanten voor behoeden. Daarom is het van 
groot belang dat u de verzekerde som op de polis 
vanuit een goede onderbouwing tot stand laat 
komen. Maar ook daarna is alertheid geboden. 
Want er kan nog steeds een onjuiste verzekerde 
som ontstaan als er geïndexeerd wordt zonder 
regelmatig te toetsen op mogelijke verbeterin-
gen, uitbreidingen of verbouwingen die hebben 
plaatsgevonden.

VAN HERKENNEN NAAR BEREKENEN
Het bepalen van de herbouwwaarde begint met 
het ‘uit elkaar halen’ van het gebouw: de fun-
dering, de vloer, de constructie, de gevels en het 
dak. Vervolgens bekijken we per element welke 
materialen zijn gebruikt, wat de kwaliteit ervan is 
en hoe de afwerking eruit ziet. Uiteraard nemen 
we ook de omvang van het gebouw mee en de 
aanwezige technische installaties. Voor al deze 
aspecten geldt: je moet ze wel kunnen herken-
nen om ze goed te kunnen berekenen. Hoe beter 
u de bouwaard en zijn afwerking kunt vastleg-
gen, met foto’s en onderbouwing, hoe beter u 
uw klant helpt aan een goede verzekerde som.

BINNENSTE BUITEN
Gaat het om een woonhuis, dan maken sommige 
volmachten gebruik van het indicatieboekje. In 
veel gevallen komt u dan best tot een goede 
herbouwwaarde. U moet u echter wel voortdu-
rend afvragen of wat u ziet bij een huis ook klopt 
met de typering in het boekje. Een woning uit de 
jaren ’60 kan van binnen buitengewoon luxe en 
modern zijn. Een vliesbehang met sauswerk ver-
tegenwoordigt toch echt een andere waarde dan 
chique Engels behang met velours. Is er sprake 
van bijgebouwen, bestrating en sierhekwerken? 
Betreft het een monument? Dan is werken vol-
gens het boekje geen gemakkelijke opgave.

ZET GRIJS ZWART-OP-WIT
Bij bedrijfsgebouwen krijgt u al gauw met 
hele andere kwesties te maken. Zo is niet altijd 
duidelijk wat onder opstal valt, en wat onder 
inventaris. De richtlijnen van het Verbond van 
Verzekeraars bieden vaak uitkomst, maar deson-
danks blijft er een groot grijs gebied. Zo behoort 

een bovenloopkraan in een fabriekshal tot de 
inventaris. Maar de versterking van de construc-
tie van de kraan rekenen we daarentegen tot de 
opstal. Dat geeft interessante situaties, zeker als 
de opstal- en de inventarisverzekering bij ver-
schillende verzekeraars zijn ondergebracht. Het is 
daarom belangrijk om dit expliciet op te nemen 
in de onderbouwing. Dat geldt ook voor eigen-
domsvraagstukken. Stel dat op het pand van uw 
klant een zendmast van een telecomaanbieder 
staat. Dan is het goed om duidelijk te vermelden 
dat deze mast geen eigendom is van verzekerde 
en daarom niet is meegenomen in de berekening 
van de herbouwwaarde. Is uw klant een horeca-
ondernemer en heeft hij koel- of vriescellen dan 
wordt het al moeilijker om te bepalen of deze 
tot het gebouw of tot de inventaris behoren. Een 
taxateur verschaft hier duidelijkheid over. Dat 
kan veel discussie besparen.

MEER DAN HET GEBOUW ALLEEN
Vervolgens moeten we verder kijken dan alleen 
het gebouw. Hoe staat het met de belendingen? 
Is herbouwen op dezelfde plek überhaupt wel 
mogelijk? Is de fundering meeverzekerd, dan 
zal er bij herbouw mogelijk geheid moeten 
worden. Ook hier zitten kostenaspecten aan. Is 
er sprake van chemische stoffen en/of asbest, 
dan schieten de opruimkosten omhoog. Stelt het 
huidige bouwbesluit bepaalde milieueisen, dan 
moet je daaraan voldoen. Is de locatie moeilijk 
bereikbaar, dan mag u er gerust vanuit gaan dat 
een aannemer hier extra kosten voor in rekening 
brengt. Puin afvoeren vanuit hartje Amsterdam 
is nou eenmaal tijdrovender en duurder dan 
vanaf een open plek in een dorp. En wat dacht 

u van parkeerkosten: als er voor de herbouw 
gedurende langere tijd straten afgesloten 
moeten worden, loopt een gemeente hierdoor 
mogelijk parkeerinkomsten mis. Reken er maar 
op dat de gemeente die gederfde inkomsten 
zal verhalen op de projectontwikkelaar of de 
opdrachtgever van de herbouw. Al die posten 
moet u – goed onderbouwd – meerekenen in de 
herbouwwaarde. 

KOSTEN, MAAR VOORAL BATEN
Een goede, gecertificeerde taxateur kan deze 
herbouwwaarde voor uw klant berekenen. 
Het grote voordeel van een taxatie boven een 
waardebepaling is dat een taxatie gedetail-
leerder is en dat de gerapporteerde som volgens 
ex artikel 7:960 BW leidend is bij de bepaling 
van een eventuele schade-uitkering. De meeste 
verzekeringsmaatschappijen geven garantie 
tegen onderverzekering wanneer erkende 
taxatiebureaus de herbouwwaarden hebben 
vastgesteld. Dat geeft de klant een prettige 
zekerheid. Want niks is zo vervelend als jarenlang 
premie betalen en dan bij schade ontdekken dat 
men niet voldoende verzekerd is. Bij een schade 
worden de gevolgen van verkeerde aannames bij 
de bepaling van de herbouwwaarde soms pijnlijk 
duidelijk. In veel gevallen is de verzekerde som 
gebaseerd op de juiste herbouwwaarde, maar 
er zijn ook afwijkingen gezien van wel 30% tot 
40%. Dat kun je je klant toch niet uitleggen? 
Als GA heeft u een zorgplicht. Dat betekent dat 
uw klant op u mag rekenen, ook bij de bepaling 
van de verzekerde som voor zijn opstalverze-
kering. En doet u het niet voor uw klant, doe 
het dan voor uzelf. Want de (juridische) kosten 
die u moet maken als uw klant een veel te lage 
schade-uitkering krijgt en u daarvoor aansprake-
lijk stelt, liggen vele malen hoger dan die van de 
waardebepaling of taxatie.

IEDER ZIJN VAK
Goed onderbouwd taxeren is echt een vak. 
Zo zijn de CED taxateurs ingeschreven in het 
Verenigd Register van Taxateurs (VRT). Dat 
betekent dat zij voldoen aan de door de stichting 
gestelde criteria op het gebied van vakbekwaam-
heid, deskundigheid en integriteit. Zo heeft u de 
zekerheid dat het verzekerde bedrag op de polis 
van uw klant daadwerkelijk goede bescherming 
biedt. Maak als GA gebruik van de kennis van 
taxateurs. Met een goed onderbouwde herbouw-
waarde op de polis voldoet u aan uw zorgplicht, 
voorkomt u onderverzekering voor uw klant en 
wordt het proces bij schade aanzienlijk gemak-
kelijker. Zo draagt u als volmacht bij aan dat 
wat echt waarde heeft voor uw zakelijke klant: 
continuïteit.”

 Marcel Leermakers: “Met een goed onderbouwde her-

bouwwaarde op de polis voldoet u aan uw zorgplicht, 

voorkomt u onderverzekering voor uw klant en wordt 

het proces bij schade aanzienlijk gemakkelijker.”
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