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Gemeenten laten geld liggen  
Lang niet alle gemeenten laten schade aan bomen door een gere-
gistreerd boomtaxateur taxeren. Volgens Roel Vermeulen van Van 
Helvoirt Groenprojecten laten gemeenten geld liggen. Zo werd in 
de gemeente Bladel vorig jaar €22.000 aan schadevergoedingen 
uitgekeerd.

Tekst Ralph Mens | Beeld Van Helvoirt Groenprojecten

In elke gemeente worden beheerders 
regelmatig geconfronteerd met schade 

aan bomen, hetzij door vandalisme, 
hetzij door weggebruikers. Lang niet alle 
gemeenten blijken voor deze schades een 
geregistreerd boomtaxateur in te scha-
kelen. Zonde, vindt Vermeulen die als 
boomtaxateur is aangesloten bij de nvtb 
(Nederlandse Vereniging van Taxateurs 
van Bomen). In de meeste gevallen kan 
de schade namelijk op de veroorzakers 
worden verhaald of kan via het Waar-
borgfonds een schadevergoeding worden 
verkregen.

Zo werden in 2012 door nvtb-taxa-
teurs zo’n driehonderd taxaties verricht. 
Bijna twintig hiervan werden verricht 
in de gemeente Bladel. Dit hoge aantal 
schademeldingen in Bladel is deels te 
verklaren doordat het een gemeente 
is met een groot buitengebied. Vooral  
trekkers van agrariërs veroorzaken nogal 
eens schade aan bomen. Daarnaast is de 
gemeente heel actief in het registreren 
en declareren van schades. 

Straatmeubilair
Binnen de gemeente houden twee 
medewerkers zich bezig met schade aan 
straatmeubilair, waar ook bomen onder 
vallen. Marion Prins is medewerker van 
de afdeling Openbare werken. Meldin-
gen van schade aan bomen komen bij 
haar binnen, meestal via buitendienst-
medewerkers van de afdeling openbare 
werken. Wouter Hompes heeft het ver-
zekeringsbeheer van de gemeente onder 
zijn hoede. Hij ontvangt de meldingen, 
samen met een aangifte en taxatie, en 

stuurt deze door naar de verzekeraar of 
eigenaar van het voertuig.

Van Helvoirt verrichtte al regelmatig 
werkzaamheden voor de gemeente Bla-
del. Toen de gemeente besloot de taxaties 
door een erkend taxateur te laten doen, 
was de keuze voor Van Helvoirt dan 
ook snel gemaakt. Vermeulen: „Vroeger 
werden taxaties vaak door gemeenten 
zelf verricht volgens de methode Raad. 
Hierbij werden echter regelmatig foute 
taxaties gemaakt. De nieuwe rekenme-
thode kent een meer reële berekening en 
vergt meer kennis van bomen. Daarom 
eisen verzekeraars vaak een geregis-
treerd boomtaxateur.”

Voorjaar
De meeste schades in Bladel komen in 
het voorjaar voor, wanneer agrariërs 
vaker met trekkers de weg op gaan. 
Ondergrens voor een taxatie door een 
boomtaxateur is €500. Bij bomen die 
minder waard zijn, wordt ervoor gekozen 
een nieuwe boom te planten. Hierbij gaat 
het om bomen van maat 20-25 en kleiner.

Bij declaraties wordt onderscheid 
gemaakt tussen schade als gevolg van 
vandalisme en schade door voertuigen. 
Prins: „Vernielingen door vandalisme 
worden niet door de verzekering uitge-
keerd. Alleen aanrijschades worden ver-
goed.” Vervolgens moet worden gekeken 
of de veroorzaker bekend is of niet. Hom-
pes: „Als de veroorzaker bekend is, wordt 
de schade verhaald via de verzekering 
van de eigenaar. Als er geen veroorzaker 
bekend is, wordt de schade via het Waar-
borgfonds Motorverkeer vergoed.”

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert 
alleen vergoedingen uit voor schades 
die zijn veroorzaakt door motorvoertui-
gen waarbij de veroorzaker onbekend 
is. De gemeente moet dan ook kunnen 
aantonen dat men geprobeerd heeft de 
veroorzaker te achterhalen. Ook moet uit 
het schadebeeld blijken dat de schade 
daadwerkelijk door een voertuig is ver-
oorzaakt. Een andere categorie schades 
waarbij ook een taxateur kan worden 
ingeschakeld, is schade aan bomen 
bij werkzaamheden. In dat geval is de 
uitvoerder degene die aansprakelijk kan 
worden gesteld.

Schadebedragen
Vermeulen verricht zo’n vijftien tot twin-
tig taxaties per jaar voor de gemeente 
Bladel. De schadebedragen liggen rond de 
€1.000 per boom. Uitschieters zijn bedra-
gen rond de €6.000.

Om voor een vergoeding via het Waar-
borgfonds in aanmerking te komen, moet 
binnen veertien dagen na constatering 
van de schade aangifte bij de politie wor-
den gedaan. De aangifte kan digitaal bij 
de politie worden ingediend. De taxatie 
van de schade mag later worden uitge-
voerd. In de taxatie wordt een schadebe-
drag vastgesteld. Prins: „De taxateur geeft 
het schadebedrag aan, dit moet worden 
meegestuurd met de aangifte, anders 
wordt er niet uitgekeerd.”

De gemeente controleert niet specifiek 
op schades aan bomen, maar groenbe-
heerders zijn zo bekend met de bomen 
dat schade al gauw opvalt. Vermeulen: 
„Meestal gaat het om zichtbare schade 
aan de bast, rond een halve meter tot een 
meter hoog, maar soms ook hoger. Een 
enkele keer vind je nog stukken metaal 
in de boom. Schade aan de kroon komt 
bijna nooit voor.”

Contra-taxatie
Hompes krijgt bijna nooit vragen van 
verzekeraars over de taxaties. Een enkele 
keer is de hoogte van het schadebedrag 
aanleiding om een contra-taxatie uit te 
laten voeren. „Meestal gaat het dan om 
bedragen van boven de €5.000.” Vermeu-
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Door aanrijschade aan bomen te laten taxeren en in rekening te brengen, kunnen gemeenten een aardig bedrag op jaarbasis genereren.

Taxatiemethode bomen 
voortdurend verbeterd

Sinds de oprichting van de Nederlandse 
Vereniging van Taxateurs van Bomen (����) 
in 1994 is voortdurend gezocht naar verbete-
ring van de taxatiemethode. Opeenvolgende 
verbeteringen hebben binnen de ���� geleid 
tot het besluit de Methode Raad te vervangen 
door het Rekenmodel Boomwaarde. De 
Methode Raad is vanaf 2005 dan ook niet 
meer van toepassing. Met het verschijnen van 
de Richtlijnen ���� in 2005 is een weg inge-
slagen die de cijfermatige benadering van 
waardebepaling en schadeberekening combi-
neert met de kennis over bomen en boomver-
zorging. De richtlijnen worden regelmatig ge-
updatet, meest recentelijk in 2013.

    bij boomschades
len: „Ik heb de indruk dat verzekeraars 
bij dergelijke bedragen eerder een taxatie 
laten toetsen. Daaronder is het niet de 
moeite om te laten onderzoeken.”

Volgens Vermeulen zijn taxaties nooit 
100% accuraat. „Je maakt in principe een 
fictieve berekening. De nvtb gebruikt 
hiervoor bepaalde kengetallen als 
richtlijn die je vervolgens afstemt op de 
locatie en groeiomstandigheden, om zo 
de leeftijd van de boom in te schatten. Bij 
een boom van rond de tachtig jaar kun je 
er echter zo maar vijf jaar naast zitten.”

Volgens Hompes worden in de praktijk 
weinig contra-taxaties uitgevoerd. Ver-
meulen stelt dat hij bij het taxeren ook 
nooit de bovengrens opzoekt. „Je moet 
het wel kunnen verdedigen.”

Het uitgekeerde schadebedrag komt 

ten gunste aan het budget voor open-
baar groen. Behalve de schade aan de 
boom worden ook de taxatiekosten 
gedeclareerd. Op jaarbasis gaat het om 
bedragen die de moeite waard zijn. Zo is 
over 2012 in totaal €22.000 uitgekeerd en 
in 2011 €27.500. „Het loont de moeite,” 
vindt Prins. „De meeste schade die wordt 
geconstateerd en gemeld in Bladel, kan 
uiteindelijk op de dader of via het Waar-
borgfonds worden verhaald.”

Waarom niet alle gemeenten hier even 
actief mee zijn, weet Vermeulen niet. 
„Sommige gemeenten laten incidenteel 
schade aan bomen taxeren. Juist in tijden 
van bezuinigingen zouden gemeenten 
hiermee echter geld kunnen genereren 
voor het aanvullen of verbeteren van hun 
bomenbestand.”  <
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