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VERZEKERBAARHEID VAN OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST IN NEDERLAND 

 

 

1. Voorgeschiedenis 

 

De Adviescommissie Water (AcW) heeft in 2004 een advies uitgebracht inzake verzekeren van 

wateroverlast. Daarin constateerde de commissie dat er veel onduidelijkheid bestaat welke 

gevallen van wateroverlast wel en niet verzekerd zijn en wie de schade betaalt. Het is 

onduidelijk wanneer de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) 

van toepassing is en wanneer niet. Veel burgers en bedrijven zijn onbekend met 

onverzekerbare risico’s en er lijkt weinig sturing te bestaan ten aanzien van het buitendijks 

bouwen en de ontwikkeling van nieuwe laaggelegen bouwlocaties, terwijl dit juist de gebieden 

zijn waar door preventieve maatregelen een grote winst kan worden behaald in het voorkomen 

van schade door wateroverlast.  

 

In 2006 heeft de AcW een tweede advies uitgebracht over verzekeren van 

wateroverlast. Daarin adviseert de commissie extra preventieve maatregelen te stimuleren 

waardoor de economische schade als gevolg van een eventuele overstroming afneemt. Dit kan 

door:  

• betere voorlichting van de overheid over verzekerbaarheid van wateroverlast,  

• meer preventieve maatregelen bij het bouwrijp maken van terreinen en het ontwerpen van 

gebouwen in risicogebieden door aanpassing in het Bouwbesluit,  

• duidelijkheid over verantwoordelijkheden en  

• vaststellen van normen en gedeelde verantwoordelijkheid van burger, overheid en 

verzekeraar in het geval van momenteel niet verzekerbare schade.  

 

Begin 2006 werd de verzekeringskwestie zeer actueel door de orkaan Katrina. In reactie hierop 

– en gebruikmakend van de eerdere AcW-adviezen - heeft de toenmalige Staatssecretaris, in 

nauwe samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de Ministeries van Binnenlandse 

Zaken en Financiën, een taskforce ingesteld met als opdracht: inventariseer de onverzekerbare 

risico’s als gevolg van wateroverlast en geef hiervoor mogelijke oplossingsrichtingen. In 

februari 2008 kwam de taskforce met aanbevelingen voor een technisch haalbaar 

verzekeringsmodel. Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten daarvan kort toegelicht. 
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De (rode) linkerkolom van de pool geeft aan dat de Rijksoverheid i.c. het Ministerie van I&M 

altijd 20% van de uit te keren schade uit de pool voor haar rekening neemt, dit om haar inzet 

voor preventie van wateroverlast te borgen. De rechterzijde van de pool geeft aan dat als 

eerste de verzekeraars worden aangeslagen, tot een maximum van € 400 miljoen, vervolgens 
de herverzekeraars voor maximaal € 500 miljoen en tenslotte het Ministerie van Financiën voor 
maximaal € 300 miljoen. 
 

Bij grootschalige wateroverlast volgt binnen dat jaar een eenmalige reinstatement – dat is het 

hernieuwd opvullen van de schadepot tot € 1.5 miljard. Mocht er dat jaar nog een derde 
grootschalige gebeurtenis zijn, dan is de schade geheel voor rekening van de rijksoverheid. Bij 

de 1e en 2e maal wateroverlast binnen een jaar wordt het Ministerie van Financiën als laatste 

partij aangeslagen. 

 

Bij grote wateroverlast zal de rijksoverheid maximaal € 600 miljoen aan schade uitkeren, in 
plaats van € 1.5 miljard en alleen dan als de uitkeringen van de verzekeraars en 
herverzekeraars onvoldoende zijn om de schade te dekken.  

 
 

Conclusies over het lagenmodel  

Deze pool-constructie biedt dekking voor de meeste tot nog toe ongedekte overstromingen. 

Uitzondering hierop is de schade als gevolg van grondwateroverlast: deze overlast is niet 

plotseling en onverwacht. De waterschappen hebben in het huidige voorstel voor deze pool-

constructie geen aandeel, maar focussen op hun core business: preventie.  

 

Het voorstel is opname van een clausule in de polissen van de opstal- en 

inboedelverzekeringen wettelijk te verplichten, waardoor voldoende premie wordt opgebouwd. 

Hiermee wordt landelijke solidariteit afgedwongen. Het Verbond van Verzekeraars schatte op 

basis van hun business case dat de gemiddelde premieverhoging per polis minder dan € 20 zou 
zijn, i.e. circa 5 % van het totale premiebedrag.  

 

De wateroverlast ten gevolge van verticale en horizontale effecten van neerslag (no.1 en 4 in 

figuur 1), die in het algemeen verzekerbaar waren, worden door de markt verzekerd via een 

aanpassing en verbreding van de neerslagclausule. Indien op termijn zou blijken dat er 

marktimperfecties zijn, zal de schade ten gevolge van deze wateroverlast alsnog worden 

opgenomen in de pool. 

 

 




