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Bijlage 6: ALV van 4 april 2013 

Verzekeringsbesluit (concept) 

Machtiging aan het bestuur van de HVMB voor het verzekeren van het onverdeelde deel van de dekken aan 
de Turfberg en de Tichelberg 

De Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur machtiging om een nieuwe opstalverzekering af te sluiten voor 
het dek, de draagwanden en de fundering van de Turfberg en de Tichelberg. De jaarpremie wordt geschat op € 3500.  

Toelichting:  
1. Al vele jaren heeft de HVMB een opstalverzekering bij de ASR. Het verzekerd bedrag is € 500.000. In 2012 

hebben we € 319 euro premie betaald. Deze verzekering is de opstalverzekering voor het onverdeelde deel van 
dek, dat eigendom is van de HVMB (de looppaden op het dek, de trappen, hellingbanen, hekwerken en de 
keerwanden). Stel dat er een ontploffing plaatsvindt in een garage en het dek wordt daardoor ernstig beschadigd, 
dan wordt de schade tot een bedrag van maximaal € 500.000 vergoed. Als zou blijken dat het dek 
onderverzekerd is, wordt de uitkering lager.  

2. Het bestuur heeft zich twee vragen gesteld:  

• is er sprake van onderverzekering? Het verzekerd bedrag lijkt nogal laag als je bedenkt dat daarmee in 
feite de herbouw van de twee dekken betaald zou moeten worden. Probleem is dat de dekken uniek in 
hun soort zijn en dat we niet ergens anders te rade kunnen gaan v.w.b. de herbouwwaarde;  

• wat is nu wel/niet gedekt met deze verzekering? Het is ons niet duidelijk welke schade in welke mate 
gedekt wordt.  

3. Voor ondersteuning hebben we hulp gezocht bij twee deskundige dekbewoners (Arco Roos en Sjaak Braam). Op 
hun advies is medio 2012 een offerte aangevraagd bij ASR voor een verzekerde som van € 1.000.000 in 
combinatie met de aansprakelijkheidsverzekering. De premie die hiervoor geoffreerd werd is 0,55 0/00 hetgeen 
uitkomt op een jaarlijkse premie van € 550. De assurantiebelasting is per 1-1-2013 verhoogd van 9,7% naar 21% 
dus de totale jaarpremie wordt dan € 665,50. Omdat we zelf geen schatting kunnen maken van de te verzekeren 
herbouwwaarde, hebben we een onafhankelijk deskundige uitgenodigd om de situatie te bekijken en ons te 
adviseren. Samengevat komt hij tot het volgende advies (zie ook bijgevoegd verslag, bijlage 1):  

a. Het dek is één geheel en technisch ondeelbaar. Hij adviseert om het hele dek, inclusief de woningen 
onder één opstalverzekering onder te brengen.  

b. Indien dit niet mogelijk of acceptabel is, zou alleen het dek, plus de fundering ervan en de dragende 
wanden onder het dek, verzekerd kunnen worden. Mogelijk kunnen de woningeigenaren dan hun 
opstalverzekering verlagen en daarmee een korting op de premie van hun opstalverzekering bedingen. 
De te verzekeren herbouwwaarde zou door een onafhankelijk adviesbureau moeten worden bepaald. 
De kosten daarvan zijn afhankelijk van de getaxeerde waarde en bedragen ca € 650 excl. btw.  

4. Het bestuur acht de optie onder 3a niet haalbaar. In de splitsingsakte is niets opgenomen over een gezamenlijke 
verzekering. Het bestuur is niet van plan actie te ondernemen om de splitsingsakten opnieuw te wijzigen. 
Bovendien zou er dan een (te dure) situatie van oververzekering ontstaan.  

5. Het bestuur is van mening dat het dek in de huidige situatie onvoldoende verzekerd is en adviseert de leden te 
kiezen voor optie 3b. Op basis van een grove indicatie van de herbouwwaarde van het dek van ca € 5 mln en 
een jaarpremie van € 0,55 ‰ komen we op een te betalen premie van ca € 2.750 + assurantiebelasting van 21% 
is € 3.327,50 per jaar. Bij de af te sluiten verzekering kan ook duidelijk afgesproken worden welke zaken wel en 
niet vergoed worden.  

ALV 4 april 2013 


