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Programma 
 
•  Vervangingskostenclausule 

•  Uitleg van een AVB 

•  Wapenclausule 

•  Opzichtclausule (ACIS symposium 9 maart 2018) 
 
 
 



Vervangingskostenclausule 

NBA 2014 
 
“3.5 (OP)GELEVERDE ZAAK/VERRICHTE DIENST 
Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van: 
3.5.1 Zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid 

van verzekerde zijn (op)geleverd. 
 
3.5.2 De kosten van terugroepen, verbeteren, vervangen of herstellen 

van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde 
(op)geleverde zaken, tenzij deze kosten zijn aan te merken als 
bereddingskosten. 

 
3.5.3 De kosten van het opnieuw verrichten van de door of onder 

verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde 
werkzaamheden.” 

 
 



Vervangingskostenclausule 

NBA 2014 
 
3.5.4 De uitsluitingen als omschreven in de artikelen 3.5.1 tot en met 

3.5.3 gelden ook voor de schade voortvloeiende uit het niet of niet 
naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde zaken of 
verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is 
geleden of de kosten zijn gemaakt. 

 
3.5.5 Wordt door zaken die door of onder verantwoordelijkheid van 

verzekerde zijn (op)geleverd zaakschade toegebracht aan andere 
zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van 
verzekerde zijn (op)geleverd, dan gelden de in de artikelen 3.5.1 
tot en met 3.5.3 genoemde uitsluitingen niet voor die andere 
zaken.  

 
 
 
 



Vervangingskostenclausule 

NBA 2014 
 
3.5.6 Wordt door werkzaamheden die door of onder 

verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd zaakschade 
toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder 
verantwoordelijkheid van verzekerde zijn (op)geleverd, dan 
gelden de in de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 genoemde 
uitsluitingen niet voor die andere zaken. 

 
3.5.7 De uitsluitingen als genoemd in de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 

gelden echter wel als de (op)geleverde zaken of de verrichte 
werkzaamheden onderwerp zijn van één en dezelfde 
overeenkomst. 

 
 
 



Vervangingskostenclausule 

 
 
 



Vervangingskostenclausule 

Literatuur: 
Wansink 2006, p. 175-195 
Leerink 2015, p. 671-673 
Krikke TAV 2017/2 p. 17-22 
 
 
HR 14 juni 2002, NJ 2002/481 (open haard) 
ECLI:NL:RBROT:2011:BR7081 (spijkers) 
ECLI:NL:RBROT:2013:5837 (dakpanelen) 
ECLI:NL:GHDHA:2016:2811 (plantuien met valse meeldauw) 
ECLI:NL:GHARL:2017:4722 (mesttank) 



Vervangingskostenclausule 

Wansink 2006, p. 177 
 
“De vervangingskostenclausule richt zich op de uitsluiting van het 
aansprakelijkheidsrisico dat voortvloeit uit de schending van het zuivere 
contractsbelang van de wederpartij of wel diens belang bij en diens 
recht op nakoming van de primaire prestatieplicht van de 
verzekeringnemer. Wie zich contractueel verplicht een zaak te leveren 
of een dienst te verrichten moet zelf instaan voor een deugdelijke 
nakoming van die primaire contractuele verplichting. Verzekeraar 
spreken hier van het zgn. ondernemersrisico. Presteert de 
verzekeringnemer ondeugdelijk, dan dient de schade die de afnemer 
lijdt doordat hij niet krijgt waarop hij in het kader van de transactie recht 
heeft, voor zijn rekening te blijven.” 



Vervangingskostenclausule 

Wansink 2006, p. 177 
 
“Schut spreekt hier in de sfeer van productenaansprakelijkheid over 
zgn. transactieschade. Hij plaatst deze tegenover de zgn. 
productschade ofwel de schade, die de afnemer of een derde lijdt 
doordat het product oorzaak is van letsel of beschadiging van een 
andere zaak dan het geleverde. Schade waarvoor de 
verzekeringnemer ook uit onrechtmatige daad aansprakelijk kan zijn en 
waarvoor de AVB-polis in beginsel wel dekking verleent. Anders 
gezegd, wel gedekt wordt de positieve wanprestatie, maar niet de 
negatieve wanprestatie die daarin besloten ligt.” 



Vervangingskostenclausule 

HR 14 juni 2002, NJ 2002/481 (open haard)  
 
•  Hoofdaannemer realiseert in voormalige pakhuis vier 

appartementen. 
•  In een van de appartementen bouwt hij een open haard in. 
•  Brand door ondeugdelijke bouwconstructie van de open haard. 
•  Brandverzekeraar van de VvE vergoedt schade en spreekt 

hoofdaannemer aan. 
•  Hoofdaannemer claimt dekking op zijn AVB 



Vervangingskostenclausule 

HR 14 juni 2002, NJ 2002/481 (open haard)  
 
•  Zijn slechts de kosten van het vernieuwen van de open haard en het 

schoorsteenkanaal van dekking uitgesloten?  
 
•  Of is de gehele schade aan de appartementen van dekking 

uitgesloten?  
 
•  ƒ 271.435,13 of ƒ 7.958,-? 
 
 



Vervangingskostenclausule 

HR 14 juni 2002, NJ 2002/481 (open haard)  
 
Hof:  
•  Artikel 10.1 sluit van dekking uit het geheel of gedeeltelijk opnieuw 

uitvoeren van niet naar behoren uitgevoerde werkzaamheden.  
•  De oorzaak van de schade aan de opstal is gelegen in de 

ondeugdelijke installatie van de open haard.  
•  De maatstaven van redelijkheid en billijkheid brengen mee dat 

alleen de kosten van het vernieuwen van de open haard inclusief 
schoorsteenkanaal van dekking worden uitgesloten.  

•  Aan een verdergaand beroep van de verzekeraar op de clausule 
van artikel 10.3 slotzin (één en dezelfde transactie) staan die 
maatstaven dan ook in de weg. 



Vervangingskostenclausule 

HR 14 juni 2002, NJ 2002/481 (open haard)  
 
HR casseert niet en overweegt o.a.:  

•  Art. 10.1 bevat een algemene vervangingskostenclausule, die ertoe 
strekt van dekking uit te sluiten de kosten van vervanging van een 
ondeugdelijke prestatie. 

•  Het past niet bij deze strekking om ook schade aan de overige, wel 
naar behoren verrichte werkzaamheden buiten de dekking te 
houden. 



Vervangingskostenclausule 

HR 14 juni 2002, NJ 2002/481 (open haard)  
 
 
Het gaat dus om: 
•  een redelijke uitleg  
•  met inachtneming van de strekking van de clausule 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:RBROT:2011:BR7081 (spijkers) 
 
Producent van Weatherex spijkers levert via een toelevancier aan een 
aannemer die deze spijkers gebruikt voor de bevestiging van houten 
gevelbeplanking van woningen. 
 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:RBROT:2011:BR7081 (spijkers) 
 
Weatherex spijkers gaan roesten en moeten worden vervangen.  
 
•  schade aan gevelbeplanking.  
•  vlekken in het verfwerk.  

Aannemer spreekt toeleverancier aan en die op zijn beurt de 
producent. AVB producent bevat vervangingskostenclausule.  
 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:RBROT:2011:BR7081 (spijkers)  
 
Rb:  
•  De primaire prestatie van de producent en de toeleverancier is 

levering van corrossiebestendige spijkers aan de aannemer. 
•  De arbeids-, materiaal- en transportkosten gemoeid met het alsnog 

leveren en doorleveren van goede spijkers zijn uitgesloten.  
•  Het uit de planken verwijderen van de spijkers en het inhameren 

van nieuwe spijkers kunnen niet als vervangingskosten worden 
aangemerkt. De te leveren prestatie van de producent en 
toeleverancier was immers alleen levering en niet bevestiging van 
de spijkers. 

•  Ook de kosten van het vervangen van beschadigde beplanking en 
het verven van de nieuw aan te brengen beplanking zijn gedekt 
onder de AVB van de producent. 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:GHDHA:2016:2811 (plantuien met valse meeldauw) 
 
•  Levering van eerstejaars plantuien aan telers. 
•  Tijdens de teelt blijken de inmiddels tweedejaars uien besmet met 

valse meeldauw.  

•  De telers stellen de leverancier aansprakelijk voor hun schade.  
•  AVB leverancier beroept zich op vervangingskostenclausule  



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:GHDHA:2016:2811 (plantuien met valse meeldauw) 
 
 
Vraag: zijn de beschadigde tweedejaars uien gelijk te stellen aan de 
geleverde plantuien of is sprake van een nieuw product? 
 
Is sprake van schade aan “zaken die door of onder 
verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn geleverd”?  
 
 
 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:GHDHA:2016:2811 (plantuien met valse meeldauw) 
 
•  De vervangingskostenclausule roept vragen op wanneer het gaat 

om de levering van levende zaken, zoals planten of dieren, en de 
schade zich pas enige tijd na de levering openbaart.  

•  Een levend product kenmerkt zich immers door het feit dat het onder 
invloed van bewerking en/of verzorging, waaronder de toediening 
van voedingstoffen en water, verandert.  

 
•  De fysieke en/of economische veranderingen van het product zijn in 

het algemeen het gevolg van investeringen van de afnemer, en 
staan los van de primaire leveringsverplichting van de ondernemer/
verzekerde.  

 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:GHDHA:2016:2811 (plantuien met valse meeldauw) 
 
•  Vervangingskosten = uitsluitingsclausule = restrictieve uitleg 
 
•  De grootte van de uien, de geschiktheid voor menselijke consumptie 

en de waarde in het economisch verkeer zijn dermate afwijkend dat 
de tweedejaarsuien moeten worden aangemerkt als nieuwe 
producten. 

•  De schade waarvoor verzekerde door de telers wordt aangesproken 
en betreft voor het overgrote deel andere schade dan de kosten die 
gemoeid zijn met het alsnog leveren van deugdelijke plantuien (de 
“vervangingskosten”).  

 
 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:GHDHA:2016:2811 (plantuien met valse meeldauw) 
 
•  De schade aan de tweedejaars uien kan redelijkerwijs niet worden 

aangemerkt als schade aan “zaken die door of onder 
verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn geleverd”,  

 
•  Bij een ruimere uitleg van de vervangingskostenclausule zou deze 

van toepassing blijven op het gehele traject van telen en 
vermeerderen 

 
•  Indien verzekeraars een dergelijke ruime uitleg beogen, dienen zij 

dit duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar in hun 
polisvoorwaarden te vermelden.  



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:GHARL:2017:4722 (mesttank) 
 
•  Dealer levert mesttanks aan diverse kopers. 
 

•  As breekt af waardoor mesttank kantelt met als gevolg schade aan 
de meststank. Dealer herstelt dit en claimt vergoeding op zijn AVB.  

•  De verzekeraar wijst dekking af o.g.v. de vervangingskostenclausule 



Vervangingskostenclausule 

ECLI:NL:GHARL:2017:4722 (mesttank) 
 
•  De schade (herstel van de geleverde zaak) valt samen met de 

primaire prestatie tot (op)levering van een mesttank met een 
deugdelijk functionerende asstomp.  

•  Het hof is van oordeel dat de schade die aan de geleverde mesttank 
is opgetreden nadat de linker as van de mesttank was afgebroken, 
is uitgesloten van dekking onder de polis.  



Vervangingskostenclausule 

NBA 2014, art 3.5.4:  
 
“De uitsluitingen als omschreven in de artikelen 3.5.1 tot en met 3.5.3 
gelden ook voor de schade voortvloeiende uit het niet of niet naar 
behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde zaken of 
verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is geleden 
of de kosten zijn gemaakt.” 
 
Wansink:  
•  active malfunctioning (voorbeeld ondeugdelijke plafondtegel laat los 

en valt op een PC), schade PC is gedekt. 

•  passive malfunctioning (voorbeeld geleverde sprinklerinstallatie 
werkt niet, waardoor pand geheel afbrandt), brandschade is niet 
gedekt  

 



Vervangingskostenclausule 

NBA 2014 Art 3.5.4  
 
Maar Wansink stelt ook (althans zo begrijp ik hem) 
 
•  De bedoeling van art. 3.5.4. is alleen om bedrijfsschade van dekking 

uit te sluiten. 
 
•  dat de verzekeraar die ook letsel- en zaakschade als gevolg van het 

niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de (op)geleverde 
zaken of verrichten werkzaamheden dit expliciet moet opnemen.  

•  In het voorbeeld: de zaakschade of personenschade als gevolg van 
het niet functioneren van de sprinklerinstallatie is dus wel gedekt. 
De bedrijfsschade als gevolg van de brand is niet gedekt. 

 
 
 
 



Uitleg van een AVB 

Uitleg van een AVB 
 
ECLI:NL:HR:2012:BV1295 (Onderlinge/NN) 
 
“De functie die een AVB-polis in het maatschappelijk verkeer 
vervult en de daarop gebaseerde verwachtingen van verzekerden, 
rechtvaardigt immers een ruime dekkingsomvang, ook als de gedekte 
schade elders in de polisvoorwaarden is omschreven als "schade aan 
personen en schade aan zaken". Dit is mede het geval omdat een 
zodanige verzekering ertoe strekt de werkgever dekking te verlenen 
voor de gevolgen van zijn aansprakelijkheid ter zake van de schade die 
zijn werknemers lijden als gevolg van ongevallen.” 
 
 
 
 



Uitleg van een AVB 

ECLI:NL:PHR:2017:185 nr. 3.11 (A-G Hartlief) 
 
Objectieve uitleg houdt niet in dat de grammaticale betekenis van een 
bepaling altijd doorslaggevend is. Uit de rechtspraak van de HR volgt 
dat bij de uitleg van polisvoorwaarden onder meer acht mag worden 
geslagen op de volgende objectief te noemen gezichtspunten: 

 
(1) de betekenis van het gebruikte begrip in het algemeen 

spraakgebruik; 
(2) de betekenis van het gebruikte begrip in een specifieke setting; 
(3) het samenstel van polisvoorwaarden en de eventuele toelichting; 
(4) het met de bepaling beoogde doel en de functie van de 

verzekering. 
 



Uitleg van een AVB 

ECLI:NL:HR:2007:BA7217 (spiegelbeeld-dekking) nr. 3.3.2 
 
“Zoals valt af te leiden uit hetgeen in 3.3 van de conclusie van de 
Advocaat-Generaal is vermeld omtrent hetgeen in literatuur en 
rechtspraak wordt geleerd omtrent de 'spiegelbeeld-dekking' van AVB- 
en WAM-polissen, wordt met de formulering van de uitsluitingen in 
aansprakelijkheidspolissen ter zake van het gebruik van motorrijtuigen 
beoogd de dekking die die polissen bieden zoveel mogelijk te laten 
aansluiten bij de dekking van WAM-verzekeringen, zodat er zo min 
mogelijk overlappingen of lacunes in de dekking bestaan.” 



Uitleg van een AVB 

ECLI:NL:PHR:2013:BY6786 (A-G Spier) nr. 4.1. 
 
“Naar gangbare inzichten heeft een aansprakelijkheidsverzekering 
(mede) een maatschappelijke functie, des dat zij de aansprakelijke in 
staat stelt om de door hem onrechtmatig toegebrachte schade aan de 
benadeelde(n) te vergoeden.  
 
ECLI:NL:HR:2010:BM6095 (Hangmat) nr. 4.3.5. 
 
“De bezitters van een opstal plegen zich te verzekeren tegen de risico's 
van de in art. 6:174 bedoelde aansprakelijkheid. Deze relatief 
eenvoudige verzekeringsmogelijkheid was ook voor de wetgever 
een niet onbelangrijk argument ten gunste van de 
risicoaansprakelijkheid van art. 6:174. “ 



Wapenclausule 

ECLI:NL:RBNNE:2017:3560 (kind 13 jaar met vlindermes) 
 
Uitleg van een wapenclausule in een AVP: 
 
Wat is niet verzekerd? 
Schade: 
• in verband met het bezit of gebruik van wapens 
 
Univé stelt dat de wapenclausule helder is: alle schade in verband met 
het bezit of gebruik van wapens is niet verzekerd. Dat het wapen in dit 
geval is gebruikt door een kind van 13 jaar oud doet daaraan niets af.  
 



Wapenclausule 

ECLI:NL:RBNNE:2017:3560 (kind 13 jaar met vlindermes) 
 
“De rechtbank constateert vervolgens dat de wapenclausule onderdeel 
uitmaakt van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. 
Dergelijke verzekeringen hebben een functie in het 
maatschappelijk verkeer in die zin dat zij de aansprakelijke in staat 
stellen om de door hem of voor zijn risico onrechtmatig 
toegebrachte schade aan de benadeelde te vergoeden (vgl. A-G 14 
december 2012, ECLI:NL:PHR:2013:BY6786, vóór HR 1 maart 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BY6786). Deze maatschappelijke functie en de 
daarop gebaseerde verwachtingen van verzekerden, rechtvaardigen 
een ruime dekkingsomvang (vgl. HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:
2012:BV1295). “ 



Wapenclausule 

ECLI:NL:RBNNE:2017:3560 (kind 13 jaar met vlindermes) 
 
“Dit onderstreept naar het oordeel van de rechtbank nog eens dat een 
uitsluitingsclausule zoals de wapenclausule duidelijk en begrijpelijk 
moet zijn. En dat geldt nog sterker als het gaat om het uitsluiten van 
dekking van risicoaansprakelijkheid voor gedragingen van kinderen die 
jonger zijn dan 14 jaar.” 
 
De wapenclausule maakt niet voldoende duidelijk dat de uitsluiting ook 
geldt voor de risicoaansprakelijkheid van ouders voor kinderen tot en 
met 14 jaar. 
 
 
 



Conclusies 

Conclusies: 
 
•  Bij de uitleg van een AVB of AVP speelt de maatschappelijke functie 

en het doel van deze verzekeringen een belangrijke rol en worden 
hoge eisen gesteld aan de duidelijkheid en begrijpelijkheid van 
uitsluitingen en beperkingen op de in beginsel open basisdekking 
die de AVB en AVP bieden.  

•  De vervangingskostenclausule moet als uitsluitingsclausule  
Ø  restrictief worden uitgelegd,  
Ø binnen de kenbare strekking van de clausule, en 

 
 
 



 
 

 
Vragen? 
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