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Inleiding 
Op 24 november kwamen vertegenwoordigers van verschillende overheden, 
verzekeraars, architecten, huizenbezitters en projectontwikkelaars samen voor een 
discussiebijeenkomst rond de vraag of wateroverlast in de toekomst meer dan nu het 
geval is verzekerd kan worden. Voorzitter van de Adviescommissie Water, Z.K.H. Prins 
Willem-Alexander, bakende de discussie in zijn inleiding af door te wijzen op de 
verschillende vormen van wateroverlast die nu al verzekerbaar zijn, en de gevolgen van 
grootschalige overstromingen die de nationale overheid moet zien te voorkomen. "Het 
gaat vandaag om het tussensegment. Welke preventieve maatregelen kunnen we 
daarbij nemen? Hoe informeren we burgers over risico's? En welke mogelijke 
verzekeringsvormen zijn er?" 
 
HKV Lijn in Water geeft allereerst een korte toelichting op het rapport Een 
waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Dit rapport maakt onderscheid in 
zeven verschillende vormen van wateroverlast, waarvan er inmiddels drie verzekerbaar 
zijn via de opstal- en inboedelpolis. Voor de burger maakt het echter niet uit wat de 
oorzaak is van wateroverlast, en dat pleit ervoor om niet voor elke oorzaak afzonderlijk 
een regeling te treffen. Uit ervaring in het buitenland blijkt dat een schaderegeling 
samenwerking vraagt tussen diverse betrokken partijen, en het is daarom goed dat 
deze bijeenkomst wordt gehouden. 
 
Normering 
Voorzitter Ton Planken opende de discussie met de vraag wat de knelpunten zijn die 
verzekering van wateroverlast nu in de weg staan. Allereerst wijst hij daarbij op het 
risico van overlast door bezwijken van secundaire waterkeringen. 
 
De Unie van Waterschappen wijst op het feit dat voor secundaire waterkeringen nog 
geen eenduidige normering beschikbaar is. Het IPO geeft aan dat de provincies daarmee 
druk doende zijn, maar dat het een ingewikkeld, tijdrovend proces is. Vooral de 
maatschappelijke en economische afweging - welke investeringen zijn verantwoord? - 
vormen een ingewikkeld vraagstuk. De Unie van Waterschappen vroeg zich af of na 
vaststelling van de normen door de provincies (eind 2006 is de gestelde deadline) en de 
bijbehorende investeringen door de betrokken waterschappen, de bovennormatieve 
wateroverlast verzekerbaar zou zijn? 
 
Het Verbond van Verzekeraars geeft hierop een reactie en wijst erop dat het niet 
uitsluitend een technisch vraagstuk is. Allereerst is er volgens het Verbond van 
Verzekeraars gewoonweg onvoldoende capaciteit bij de particuliere verzekeraars om de 
potentiële schade, die in de honderden miljoenen euro's zou kunnen lopen, te dekken. 
Daarnaast is een heikele vraag wie de premie voor zulke verzekeringen moet gaan 
betalen. Als het alleen om de mensen gaat die daadwerkelijk risico dragen, is dat een te 
kleine groep om de benodigde premie te kunnen opbrengen. Een bijkomend probleem is 
dat deze schades momenteel niet herverzekerbaar zijn. 
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De verzekeraars stellen ook dat normen niet gelijkgesteld kunnen worden met 
statistische risico's. Ook VenW wijst erop dat normen alleen niets zeggen over de 
risico’s. Normen voor waterkeringen zeggen iets over de stabiliteit daarvan, maar niets 
over de risico’s bij het bezwijken. Dat kan door verschillende oorzaken zoals 
golfoverslag. Maar er zijn méér faalmechanismen, waarvan de werkelijke risico's in de 
meeste gevallen niet bekend zijn. Bovendien wordt risico óók bepaald door de gevolgen 
van wateroverlast. Ook het Verbond van Verzekeraars nuanceert dat normen "kunnen 
helpen" om risico's in te schatten. 
 
De voorzitter vraagt zich af of provincies en waterschappen bij het ontwikkelen van 
normen de verzekeraars meer zouden moeten betrekken. Ook Bouwend Nederland kan 
zich voorstellen dat de ervaring van verzekeraars hierbij diensten zou kunnen bewijzen. 
Het Verbond van Verzekeraars zegt graag mee te willen denken. ‘Men denkt dat een 
deel van het restrisico mogelijk verzekerd kan worden, maar het hele restrisico 
verzekeren is uitgesloten’. 
 
Risico's beperken 
Bouwend Nederland stelt dat verkleinen of spreiden van risico een belangrijke manier is 
om schade te verminderen. Men pleit voor instrumenten als gebiedsontwikkeling, 
creëren van bergingscapaciteit, het combineren van gebruiksfuncties en het gebruik van 
mogelijkheden tot compartimentering. 
De discussies over normering én praktische maatregelen om risico's te beperken zouden 
meer gelijk op moeten gaan. Ook het Verbond van Verzekeraars beaamt dat risico's 
verminderen de eerste stap zou moeten zijn. 
 
Bouwend Nederland werpt de mogelijkheid op om een deel van het risico in de prijs van 
woningen te verwerken. Daarnaast kan het waterschap duidelijk aangeven welk deel 
van het risico men dekt tegen welke prijs. Het restrisico zou dan gedekt kunnen worden 
door een lokale of regionale onderlinge waarborgmaatschappij. 
 
Waterbewustzijn bij marktpartijen in projectontwikkeling en bouw is al toegenomen, 
stelt de NEPROM, zoals bijvoorbeeld blijkt uit bouwtechnische maatregelen om 
kwelwaterproblemen tegen te gaan. De Bond van Nederlandse Architecten gaat een stap 
verder en pleit ervoor om het natte karakter van bepaalde gebieden juist als kans te 
bezien. "Laat zien dat je via inventieve bouwconcepten wel degelijk zulke gebieden kunt 
ontwikkelen. Voor elk specifiek probleem zijn uitgewerkte, tastbare oplossingen 
voorhanden. Alleen toepassing op grote schaal blijft uit." Er wordt verwezen naar de 
website www.bna.nl en/of doorklikken naar www.H2Olland.nl (Architecture with wet 
feet). 
 
Wie betaalt? 
Vervolgens komt de vraag aan de orde wie de voor verzekering benodigde premies zou 
moeten betalen. Als de potentiële schade alleen door de mensen betaald moet worden 
die daadwerkelijk risico lopen, worden de premies te hoog en haken mensen af. Het 
Verbond van Verzekeraars stelt dat na de wateroverlast van 1993 de mogelijkheid is 
bekeken om dit antiselectierisico uit een eventuele waterschadeverzekering te halen. 
Het idee was om de risico’s van aardbevingsschade, met name in Oost-Nederland 
(inclusief verzakking ten gevolge van aardgaswinning) mee te koppelen. Ook deze 
gedachte is door de Raad van State tegengehouden. Eén van de argumenten van de 
Raad van State was dat er dan wellicht beter belasting geheven zou kunnen worden. 
VenW stelt dat het nu, een aantal jaar verder, de moeite waard zou zijn nogmaals dit 

http://www.bna.nl/
http://www.h2olland.nl/
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principe op te pakken. Volgens VenW zit de sleutel in het 'verbreden' van de discussie, 
bijvoorbeeld door alle gevolgen van natuurrampen in één, nieuwe verzekering onder te 
brengen. Ook Bouwend Nederland ziet zo'n constructie zitten. "Waarom hebben we het 
alleen over risicovolle buitengebieden? Betrek ook de rioleringsproblematiek in steden 
erbij. Voor de burger is water water, waar het ook vandaan komt." 
 
Het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat overlast via rioleringen inmiddels al deels 
ondervangen is, maar geeft een scherpe definitie van de eigen verantwoordelijkheid. 
"Wij zijn er om het deel van risico dat de burger loopt te helpen compenseren. De vraag 
is dus: wiens verantwoordelijkheid is een bepaald risico?" Bouwend Nederland stelt dat 
de burger best een stukje eigen risico mag dragen, als deze er bewust voor heeft 
gekozen op een risicovolle plek te gaan wonen. Maar volgens VenW is de burger eigen 
risico ontwend.  "Er móet bij de burgers een perceptie van risico komen". Men wijst op 
het feit dat verzekering tegen oogstschade inmiddels wél mogelijk is, dankzij het feit dat 
tuinders zich bewust waren van risico's. "En de overheid moet durven vertellen dat 
nulrisico niet bestaat." 
 
Dit betekent volgens de Unie van Waterschappen een zware primaire 
verantwoordelijkheid voor de overheid op het gebied van preventieve maatregelen, i.c. 
dijk- en kadeversterking. “Risicobewustwording kan hooguit op individueel niveau 
werken, terwijl veiligheid een collectief goed is.” 
 
De Vereniging Eigen Huis signaleert dat er een tendens is om burgers steeds meer eigen 
verantwoordelijkheid toe te wijzen, maar dat de burger geen invloed kan uitoefenen op 
dijkhoogte en grondwaterstand, en waarschuwt voor het stigmatiseren van bedijkte 
maar risicovolle gebieden. VenW betwist dat de burger geen invloed heeft. "Burgers zijn 
kiezers. Veel wordt betaald uit de algemene middelen, maar daar wil iedereen een rem 
op hebben." Vereniging Eigen Huis blijft er echter bij dat burgers van alle partijen de 
minste invloed op het geheel hebben. 
 
De vraag is verder of mensen tot verzekering verplicht kunnen worden. De Federatie 
van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen wijst erop dat niemand bereid was tot het 
sluiten van een brandverzekeringspolis totdat banken het tot een conditie maakten bij 
het verstrekken van hypotheken. De VNG wijst erop dat een verplichte verzekering een 
verkapte belastingverhoging zou betekenen. De huidige voorlichting aan de burger is 
ontoereikend om een dergelijke lastenverhoging te rechtvaardigen. 
 
De VNG is geen voorstander van het najagen van een allesomvattende 
verzekeringsoplossing voor waterrisico's maar kiest voor optimalisering van het 
bestaande instrumentarium. “De huidige verzekeringsoplossingen zouden, waar dat kan, 
moeten worden verbeterd, bijvoorbeeld voor schade door grondwater. De rijksoverheid 
moet via de WTS1 zijn verantwoordelijkheid houden, zeker waar het gaat om 
overstroming/doorbraak van primaire waterkeringen. Gemeenten en waterschappen 
moeten zich concentreren op de zorgplichten voor de fysieke infrastructuur."  
 
De discussie lijkt terug te voeren op een ideologische vraag: of mensen risico mogen 
lopen. Het ministerie van BZK stelt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft voor 
preventie, en daarbij probeert het restrisico tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten 
zo klein mogelijk te houden. Dat restrisico moet echter wel degelijk verdeeld kunnen 

 
1 Noot van BZK: de WTS is een vangnet van de overheid, dat pas wordt toegepast als andere 
(private) mogelijkheden zijn uitgeput. 
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worden. Ook VROM wijst op de verantwoordelijkheid van de burger. "Te gemakkelijk 
wordt ervan uitgegaan dat alles maar kan." Maar er is heel veel geld gemoeid met het 
bouwrijp maken en beschermen van bepaalde woonlocaties. "Er moet een keer een 
sanctie komen op activiteiten op riskante plekken." 
 
Conclusie: 
Het huidige niet te verzekeren deel zou als volgt betaald kunnen worden door 
verschillende instanties: 

- De burger draagt zelf een deel van het risico 
- Een regionale waarborgmaatschappij 
- De overheid als her- en/of medeverzekeraar  
- Verzekeringsmaatschappijen 

 
Communicatie 
Het Kadaster stelt dat de burger, op het moment dat hij een huis koopt, moet wéten dat 
hij in een risicogebied gaat wonen. Als risicogebieden gedefinieerd zijn, wil het Kadaster 
deze bepaling graag vastleggen. De VNG vindt dat gemeenten hét aangewezen 
overheidsloket bieden om huiseigenaren en aspirant-kopers te informeren. Het gebeurt 
al deels, stelt de VNG, maar nog te weinig. Wel wijst de VNG erop dat de burger toch 
snel de perceptie heeft dat het zo'n vaart wel niet zal lopen. Er komen talloze 
bouwaanvragen binnen voor het bouwen op risicoplekken. Het risicobewustzijn is 
flinterdun, vindt ook de UvW. Verleggen van verantwoordelijkheid naar de burger werkt 
volgens de UvW op dit moment dan ook niet. "Alleen een bouwverbod werkt". 
 
Noem één punt dat zou moeten worden opgepakt 
De voorzitter besluit de discussiebijeenkomst door alle deelnemers te vragen één 
concreet actiepunt te benoemen. Een selectie daaruit: 
 

- Ga voortaan alerter te werk als men wil bouwen op risicovolle locaties als 
Westergouwe, en pas daarbij financiële prikkels toe. Gemeenten die extra 
onderhoudsbudget krijgen in verband met de slappe veenondergrond zouden 
een dergelijke tegemoetkoming bijvoorbeeld níet mogen krijgen voor 
uitbreidingen. 

- De overheid moet gemeenten en ontwikkelaars dwingen gebruik te maken van 
technische oplossingen voor het tegengaan van wateroverlast. 

- Geef een extra draai aan de risicoperceptie bij de burger, en stel de eigen 
verantwoordelijkheid centraal in de communicatie. 

- Een water- en vuurverzekering, én snel concrete, door de overheid gesponsorde 
voorbeeldprojecten starten op het gebied van innovatief en robuust bouwen op 
en langs water. 

- Het Rijk moet via de WTS verantwoordelijkheid houden. 
- Houd tempo in het normeringsproces, en houd goed zicht op (on)verantwoorde 

investeringen. 
- Zorg ervoor dat financiën nooit een probleem zijn bij het nemen van 

preventieve maatregelen zoals dijkverzwaring. Dek restrisico via de WTS en 
maximale maatschappelijke solidariteit. 

- Investeren in veiligheid rendeert altijd ten opzichte van het vergoeden van de 
schade na afloop, en een robuustere normstelling is dus een belangrijk 
aanknopingspunt. 

- Haal verzekeraars aan boord bij de verdere discussie. 
- Voer deze discussie aan de hand van concrete casussen, zoals de 

Zuidplaspolder. 
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- Differentieer risicogebieden, registreer ze en stel die informatie voor iedereen 

beschikbaar. 
 
Speciale aandacht verdient uiteraard de slotaanbeveling van de verzekeraars. Het 
Verbond van Verzekeraars geeft aan graag bij de discussie betrokken te blijven. "Het 
feit dat we onder de huidige omstandigheden geen concrete mogelijkheden zien, wil niet 
zeggen dat het nooit mogelijk zal zijn. We adviseren om de WTS (voorlopig) open te 
stellen voor dit soort schaden en bieden onze expertise aan om daarbij mee te denken." 
Van de in het rapport Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? 
genoemde mogelijke verzekeringsvormen zijn volgens de verzekeraars twee opties 
kansrijk: de overheid als (mede)herverzekeraar (met regie door het Rijk, die voor 
compensatie zorgt, en met duidelijk vastgelegd eigen risico waarop marktpartijen 
kunnen inspelen) en de onderlinge waarborgmaatschappij (onder regie van de 
waterschappen, eventueel met een aanvullende, vrijwillig af te sluiten verzekering). 
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