
De CAR verzekering:  voorbeschouwing themadag VPO 17 mei 2018 

 

Voor de deelnemers aan de themadag, die niet dagelijks met verzekeringen te maken 

hebben, is het lezen van onderstaande voorbeschouwing op de CAR verzekering nuttig. 

Voor deelnemers die zich voorafgaand aan de themadag nog meer willen verdiepen is 

lezing van hoofdstuk 7 van het VPO boek  “Hoe trek je de CAR” aan te bevelen. 

 

De CAR verzekering (Construction All Risks) is een verzekering die samengesteld is uit 

elementen van diverse verzekeringsvormen zoals de brand-, transport- en 

aansprakelijkheidsverzekering). Bijzonder aan de CAR verzekering is dat deze van 

toepassing is voor alle partijen die bij de bouw van een project betrokken zijn, zoals de 

opdrachtgever, de aannemer, de onderaannemer, de leverancier, de architect, de 

constructeur enzovoort.  

Het all risks karakter van de polis wordt bepaald, doordat eigenlijk geen enkele oorzaak 

van schade is uitgesloten van dekking, tenzij dit uitdrukkelijk in de polis is bepaald. De 

CAR verzekering dekt dus o.a. schade door uitvoeringsfouten, maar ook schade door 

ontwerpfouten en door van buiten komende onheilen als storm en wateroverlast. 

Natuurlijk kent de polis ook zijn beperkingen naar tijd (schade moet zijn ontstaan 

voordat de dekking van de bouwtermijn verstreken is) en naar plaats (schade moet op 

de bouwplaats ontstaan zijn). De belangrijkste beperking is echter, dat alleen materiële 

schade gedekt is. Zaken en bouwdelen moeten eerst heel en gaaf tot stand komen en 

daarna door een (gedekte) gebeurtenis beschadigd raken. Dus niet iedere tegenslag op 

de bouwplaats is voor rekening van de CAR-verzekeraars. Maar als er iets kapot gaat op 

de bouwplaats, is dit vaak wel gedekt op de CAR-verzekering.  

 

De CAR verzekering is opgebouwd uit diverse secties. 

 

Sectie I dekt beschadiging aan Het Werk 

Sectie II dekt Aansprakelijkheid jegens derden of een meeverzekerde partij 

Sectie III dekt schade aan Bestaande Eigendommen van de opdrachtgever 

De polis kan verder uitgebreid worden met dekkingen voor hulpmateriaal en keten en 

loodsen en persoonlijke eigendommen van de bouwdirectie en personeel. 

 

De polis kan alleen gesloten worden als Sectie I wordt verzekerd. Het meeverzekeren 

van de andere Secties is optioneel. De polis kan per project worden gesloten of op 

doorlopende basis voor bijvoorbeeld alle bouwomzet van een gemeente in enig jaar. 

Ook komen polissen voor waarbij projecten kunnen worden gedeclareerd onder vooraf 

vastgelegde voorwaarden. 

 

Onder een CAR verzekering kunnen hoge bedragen worden verzekerd. Met name onder 

Sectie I schade aan Het Werk is vaak de volle waarde van het te maken werk verzekerd. 

Bij een gebouw van bijvoorbeeld € 100 miljoen dat vlak voor oplevering volledig 

verloren gaat, betalen verzekeraars dus in beginsel ook het gehele bedrag van de 

schade tot € 100 miljoen. 

 

Er is eigenlijk geen bouwproject meer dat zonder CAR verzekering van start gaat. Ieder 

nieuwbouw-, verbouw- of renovatieproject in de burger- of utiliteitsbouw is voorzien van 



een CAR verzekering. Ook bij projecten in de infrastructuur is de CAR verzekering een 

vaste waarde.  

 

De CAR verzekering kan door de aannemer of door de opdrachtgever worden gesloten.  

Traditionele bouwcontracten pleiten er voor om de opdrachtgever de polis te laten 

sluiten, maar ook bij andere contractvormen kan het verstandig zijn. 

De opdrachtgever is, bij een traditioneel contract, degene met het grootste financiële 

belang en de enige partij, die vanaf het prille begin tot aan de oplevering bij het project 

betrokken is. Diverse derden, waar onder bewoners van de gemeente, zullen de 

gemeente bij schade primair aansprakelijk houden voor werkzaamheden waarvan de 

gemeente opdrachtgever is. Als de opdrachtgever de verzekering zelf sluit, heeft hij ook 

de meeste zekerheid over de dekking en de kwaliteit daarvan als ook over de 

premiebetaling. Als bovendien de opdrachtgever de CAR-polis sluit en de aannemer 

gaat tijdens het bouwproces failliet, dan zullen de eventuele schadepenningen niet in de 

failliete boedel van de aannemer vallen. Daarnaast wordt de premie van de 

opdrachtgever niet belast met algemene kosten en BTW die de aannemer in rekening 

pleegt te brengen als de aannemer de CAR-polis sluit. 

 

Van alle schadeverzekeringen is de CAR verzekering zonder twijfel de lastigste 

verzekering. Niet alleen wordt een dynamisch proces (de bouw) verzekerd, maar de 

polis geldt ook nog eens voor vele partijen en kent daarnaast vele bijzonderheden en 

clausules. Het VPO is dan ook zeer verheugd om deze themadag te kunnen aanbieden 

met een nadere verdieping van de CAR verzekering.  

Naast de CAR verzekering zal er ook aandacht besteed worden aan Risicomanagement. 

Risicomanagement is namelijk in het bouwproces een belangrijk onderdeel. Vandaar 

dat er tijdens de themadag ook veel aandacht besteed zal worden aan dit thema. 

 

Met dank aan de deskundige sprekers en de gekozen opzet van gecombineerde 

onderwerpen is de themadag een echte aanrader geworden voor 

verzekeringsambtenaren, maar ook voor ambtenaren die in de bouw of in het vastgoed 

werkzaam zijn. 

 

De werkgroep Bouw van het VPO wenst u een leerzame dag toe!  


