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Samenvatting
In deze rapportage staat het vergoeden van buitendijkse overstromingsschade in
kustgebieden centraal. Uit ervaringen in Engeland, Frankrijk, de VS, Spanje, België,
Denemarken, Duitsland en Zweden worden lessen voor Nederland getrokken.
In het buitenland wordt er geen onderscheid gemaakt tussen overstromingsschade binnenen buitendijks. Hierin is de Nederlandse situatie uniek. Niettemin is de (technische)
vergelijkbaarheid van ons buitendijks gebied en het buitenland aanzienlijk, dankzij de
ligging (boven NAP) en veelal de afwezigheid van bescherming voor de zee.
Het belangrijkste wezenlijke onderscheid tussen het binnendijkse en het buitendijkse gebied
in Nederland ligt voor de verantwoordelijkheid in het dragen van de risico's: biimendijks
ligt dit meer bij de overheid, buitendijks ligt dit meer bij de bewoners.
Met een gewenste toename van bouwen in het buitendijkse kustgebied in combinatie met
klimaatverandering neemt de kans op overstromingsschade toe. In Nederland vindt de
financiële afhandeling bij overstromingen echter redelijk op ad hoc-basis plaats. Er bestaat
geen structurele regeling en er bestaat geen commerciële verzekering om de schade te
dekken. Bovendien zijn in Nederland veel bewoners in het buitendijkse gebied zich niet
bewust van het feit dat er onverzekerde schade kan optreden als gevolg van hoog water.
Het risicobewustzijn is laag en er wordt snel gekeken naar de (rijks)overheid in geval van
wateroverlastschade. Het is echter onduidelijk wanneer een vangnct als de Wts van
toepassing kan worden verklaard en de communicatie naar burgers over risico's en
verantwoordelijkheden is beperkt. Bovendien is het voor verzekeraars van belang dat in
Nederland de bewuste keus wordt gemaakt voor vestiging in buiten- of binnendijks gebied.

Vragen

Aan de hand van voorbeelden uit het buitenland wordt in dit rapport antwoord gegeven op
de volgende vragen:
• Wat is de huidige situatie in Nederland en welke initiatieven lopen momenteel op het
gebied van verzekerbaarheid en schadevergoeding?
• Welke vormen van vergoeding van overstromingsschade bestaan er in het buitenland?
• Wat kan Nederland leren van de buitenlandse ervaringen? (Focus op vergoeding van
overstromingsschade vanuit zee).

Lessen

De voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat er verschillende alternatieve financiële
verzekeringsconstructies mogelijk zijn. In het bijzonder de samenwerkingscombinatie
tussen overheid en private partijen is succesvol. Belangrijke lessen zijn:
• Verzekering kan versterkend werken op vergroting risicobewustzijn overstromingen bij
(water-)beleid en op beperking van schade door bouweisen
• Mengvormen overheidsbijdrage/verzekering vragen om duidelijke definities en
communicatie
• Bij een aantal landen bepaalt het risicoprofiel (meestal per regio) mede de premie
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In België en Spanje is ervaren dat alleen waterschade door overstromingen niet rendabel
in een verzekering kan worden ondergebracht
• Veelal is er bij de polissen samenhang met andere risico's (zoet water, riooloverloop)
• De overheid kan bijdragen door middel van medebetaling aan de premie, fiscale faciliteit,
herverzekering en garantstelling
• Bij een volledig commerciële verzekering stellen de verzekeraars voorwaarden aan de
overheid (goede afspraken over wat voldoende bescherming is)
• Uitsluiten solidariteitsbeginsel (iedereen betaalt, zowel de niet- als wel- risicogebieden)
en drukkende invloed (door de overheid) op premies leiden tot onverzekerbaarheid.

Aanbevelingen

Getoetst op de toepasbaarheid op Nederland verdient het de aanbeveling de volgende
mogelijkheden verder uit te werken:
• Overheid als (her)verzekeraai'
• Onderlinge Waarborgmaatschappij met overheidsdekking
• Vrijwillige waterverzekering of vrijwillige rampenverzekering
• Verplichte waterdekking in bijvoorbeeld opstal en inboedelpolis
• Oplossing vanuit de EU

Snelle lees wijzer

Op basis van de informatie in dit rapport kan een discussie gestart worden over de meest
wenselijke vorm van afhandeling van buitendijkse overstromingsschade. De snelle lezer
raden wij aan de tekststukken 'Samengevat' en 'Lessen' per land te lezen, aangevuld met de
hoofdstukken 6 en 7.
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HOOFDSTUK

Inleiding
1,1

ACHTERGROND
Risicobeheersing in kustp/aatsen

In het Bestuurlijk Overleg KLISt (BOK) van oktober 2003 is de wens geuit om gezamenlijk
invulling te geven aan de wenselijke verdeling van rollen van de verschillende overheden
bij de beheersing van buitendijkse risico's van schade door kustafslag en wateroverlast in
kustplaatsen. In 2004 is een beleidstraject opgestart over de risicobeheersing in
kustplaatsen. Het daarop geformeerde projectteam heeft de situatie beschreven en
mogelijke oplossingen in kaart gebracht3

.

In het BOK van mei 2005 bestond er overeenstemming over een oplossingsrichting die
ruimte biedt voor maatwerk per kustplaats, waarbij er onderschreven werd dat kustplaatsen
niet op slot mogen. Er waren echter nog enkele belangrijke open einden. Daarop is een
bestuurlijke commissie ingesteld, onder leiding van gedeputeerde Patrick Poelmann van
Noord-Holland. Deze Commissie Bescherming en Ontwikkeling van Buitendijks gebied in
Kustplaatsen heeft een advies opgesteld aan het BOK 3 betreffende gelijktijdige bescherming
en ontwikkeling van het buitendijkse gebied. De overheid wil een zekere basisbescherming
bieden aan mensen die op of net v66r de primaire waterkering wonen en werken. Het is aan
de commissie om die norm per kustplaats vast te leggen. In paragraaf 2.4 wordt uitgebreider
ingegaan op het advies van de commissie Poelmann.
BUITENDIJKS GEBIED IN NEDERLAND
Onder buitendijksgebiedvalt het gebied op- en zeewaarts van de kernzone van de waterkering.
Dit gebied is smal, doch in kustplaatsen intensief bebouwd. Het Kurhaus in Scheveningen valt
hier bijvoorbeeld ook onder. Dit gebied kent geen wettelijk beschermingsniveau conform de
Wet op de Waterkering zoals we die wel kennen voor het achterland.
Het gebied tussen de dijken in het rivierengebied valt in Nederland ook onder het buitendijkse
gebied, maar valt buiten de scope van dit rapport.
De totale economische waarde van het buitendijkse gebied van alle kustplaatsen in Nederland
wordt geschat op ca. €6,6 miljard. Het gaat hier om directe (42%) en indirecte (21%)
toegevoegde waarde, onroerende goederen (34 116), infrastructUur en landgebruik (4 1,10).

Startdocument voor de discussie "Risicoheheersing in Kustplaatsen"DG Water en RWS-RIKZ, 25 mei
2004
Risicobeheersing in kustplaatsen, Document Basisinformatie. RIKZ/2005.022, 29juli 2005
Hoofdrichtingen voor risicobeheersing in kustplaatsen. RIKZ/2005.021, 29juli 2005
In het vervolg van dit rapport ook wel aangeduid als "de Commissie Poelmann"
Advies van de Commissie Bescherming en Ontwikkeling van Buitendijks gebied in Kustplaatsen, 25
oktober 2005
Risicoheheersing in kustplaatsen, Document Basisinformatie. RIKZ/2005.022, 29 juli 2005
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Risico en verzekerbaarheid in Nederland

In Nederland neemt de druk op het buitendijkse gebied toe. Met name in de kustplaatsen is
sprake van een toenemende druk op de beschikbare ruimte voor wonen, werken, recreatie
en mobiliteit. De kans dat er schade aan buitendijkse bebouwing en infrastructuur optreedt,
wordt groter door klimaatverandering (zeespiegelstijging en toename zware stormen). Het
risico, gedefinieerd als kans op schade vermenigvuldigd met de omvang daarvan, neemt
hiermee toe. In het rapport 'Risicobeheersing in kustplaatsen' 7 is de beheersing van kansen
en gevolgen van kustafslag en overstroming in het Nederlandse buitendijkse gebied
uitgewerkt.
Ondernemers of particulieren die in het buitendijkse gebied nieuwe projecten willen
ontwikkelen, doen dat momenteel op eigen risico. Het is de eigen verantwoordelijkheid om
schade te beperken. Deze groep is zich echter nauwelijks bewust van onverzekerde schade
die mogelijk kan optreden. Informatie over risico's is niet publiekelijk beschikbaar en tevens
laat de risico-communicatie van de overheid hierin te wensen over. De verwachting is dat
bij een ramp hoe dan ook druk op de overheid uitgeoefend zal worden om schade te
vergoeden. Dit pleit ervoor om het vraagstuk van verzekerbaarheid op te lossen en te
onderzoeken welke mogelijkheden daarvoor ontwikkeld kunnen worden. Eén van de
vragen van de Commissie Poelmann was dan ook "Wat zijn de (on)inogelijkheden met

betrekking tot liet verzekeren van overstromningsrisico's in huitendijkse gebieden?".
In Nederland is er nauwelijks tot geen ervaring met het verzekeren van
overstromingsschade in buitendijks gebied. Het accent van de Commissie Poelmann lag bij
deze vraag op de verzekerbaarheid van de buitendijkse gebieden, in de erkenning dat er een
belangrijke relatie ligt met het binnendijkse. In haar advies zegt de Commissie Poelmann
het volgende over de huidige situatie:

"liet commercieel verzekeren van de risico's op overstromingen en kustafslag in buitendijkse gebieden
is geen reële optie. Lr lijken wel goede mogelijkheden te vinden in alternatieve financiële constructies,
waarbij meerdere nu onverzekerbare wa terrisico 's zouden kunnen worden gedekt."

DOEL VAN DE INVENTARISATIE

Aanleiding voor deze inventarisatie is het advies van de Commissie Poelmann. Aanvullend
op het werk van de Commissie Poelmann over de verzekerbaarheid van
overstromingsrisico's, wil het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) een inventarisatie van
buitenlandse ervaringen met het vergoeden van buitendijkse overstromingsschade. Dit om
zelf een beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van verzekeren.
Door de gevolgen van orkaan Katrina eerder in het jaar 2005, is de aandacht voor het
onderwerp hoger op de (politieke) agenda gezet. Volgens verzekeraars is het jaar 2005 het
duurste jaar ooit.

/ Risicobeheersing in kustp!aatsen. Document Basisinformatie. RIKZ/2005.022. 29juli 2005
'Advies van de Commissie Bescherming en Ontwikkeling van Buitendijks gebied in Kustplaatsen, 25
oktober 2005
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Rampen, veroorzaakt door de natuur of de mens, leverden wereldwijd een schadepost op
van 225 miljard dollar, waarvan 80 miljard dollar verzekerd was. Bijna 90 procent van de
verzekerde schade werd veroorzaakt door stormen en overstromingen. Katrina kost de
verzekeraars naar schatting 45 miljard dollar.

Vergelijkbaarheid Nederland met buitenlandse voorbeelden

In het buitenland wordt er geen onderscheid gemaakt tussen overstromingsschade binnenen buitendijks. Met een wettelijk vastgelegd onderscheid in binnen- en buitendijks is de
Nederlandse situatie dan ook uniek. Niettemin is in onze optiek de vergelijkbaarheid van
ons buitendijks gebied en het buitenland aanzienlijk, omdat het grote overeenkomsten
vertoont in ligging (boven NAP) en veelal in de afwezigheid van bescherming voor de zee.
Opgemerkt moet worden dat het hier om technische vergelijkbaarheid gaat. Voor
verzekeraars telt mee dat in het buitenland de bewuste keus afwezig is die in Nederland
(bewust of onbewust) wel gemaakt wordt. Hier is het mogelijk om te kiezen voor vestiging
in buiten- of binnendijks gebied.

lnsteek inventarisatie

In het buitenland (o.a. Amerika en Engeland) bestaan verschillende vormen voor het
vergoeden van overstromingsschade. Er zijn landen waar deze verzekeringen ofwel door
particuliere verzekeraars ofwel door de overheid aangeboden worden. Ook zijn
samenwerkingsverbanden tussen deze partijen mogelijk. Daarnaast varieert het
verplichtende of vrijwillige karakter per land.
De insteek van deze inventarisatie is dan ook breder dan uitsluitend verzekeringen. Ook
vormen van schadevergoeding zonder dat premies betaald wordt, zijn meegenomen. Een
particuliere verzekeraar kan de schade vergoeden, maar ook een fonds of de overheid. Dit
sluit aan bij het advies van de Commissie Poelmann, waarin aangegeven wordt dat de
verzekeringswereld een strikt onderscheid maakt tussen "verzekeringen" (volledig
commercieel) en "alternatieve financiële constructies" (met overheidsinmenging). De
Commissie Poelmann gaat in haar advies uit van een brede interpretatie van "verzekeren"
(dd. 25 oktober 2005). In dit rapport is tevens de mogelijkheid meegenomen dat de overheid
de volledige verantwoordelijkheid draagt voor schadecompensatie.

Onderzoeks vragen

Deze rapportage bevat een eerste overzicht van buitenlandse ervaringen en geeft antwoord
op de volgende vragen:
• Wat is de huidige situatie in Nederland en welke initiatieven lopen momenteel op het
gebied van verzekerbaarheid en schadevergoeding?
• Welke vormen van vergoeding van overstromingsschade bestaan er in het buitenland?
- Wat zijn de kenn-ierken van de buitenlandse verzekeringen en overige vormen van
vergoeding van overstromingsschade (o.a. vrijwillig of verplicht, rolverdeling tussen
de partijen, onderscheid in premies)?
- Welke relevante koppelingen zijn er te vinden met de andere onderwerpen van het
advies van de Commissie Poelmann (o.a. communicatie, bouwbeperkingen, oude en
nieuwe situatie)?
- Wat zijnde consequenties van de verschillende vormen van schadevergoeding?

11

2005

duurste jaar voor verzekeraars. Volkskrant,

21

december

2005
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- Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende vormen van
schadevergoeding?
Wat kan Nederland leren van de buitenlandse ervaringen? (Focus op vergoeding van
overstromingsschade vanuit zee).

1.3

WERKWIJZE EN BRONNEN

Deze rapportage is een eerste verkenning op basis van bestaande (onderzoeks)literatuur.
Hierbij is gebruik gemaakt van de bronnen genoemd in bijlage 1.
Het is onmogelijk (en ook niet gewenst) om in deze inventarisatie een volledig overzicht te
geven van alle buitenlandse ervaringen. Het is een eerste verkenning op basis van een
literatuurstudie waarbij de buitenlandse ervaringen als voorbeelden worden gebruikt. Deze
rapportage geeft op een overzichtelijke manier weer wat te leren valt van de ervaringen met
het vergoeden van overstromingsschade in Engeland, Frankrijk, de VS, Spanje, België,
Denemarken, Duitsland en Zweden. Deze landen zijn gekozen omdat daarover informatie
beschikbaar is en omdat de situatie in die landen (gedeeltelijk) vergelijkbaar is met
Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan overeenkomsten in overstromingstypen,
hoogontwikkelde economieën en hoge bevolkingsdichtheden in risicogebieden.
Verschillen die opvallen tijdens bestudering van de beschikbare informatie zijn dat in het
buitenland niet altijd onderscheid gemaakt wordt tussen overstromingsschade en
waterschade of zelfs natuurrampen. Ook ontbreekt in de gebruikte bronnen vaak het
onderscheid tussen overstromingsschade door zoet en zout water. In dit rapport worden
deze verschillen waar relevant in de tekst vermeld.

1.4

AJPAK

De indeling van de hoofdstukken volgt de onderzoeksvragen. In het eerstvolgende
hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie in Nederland, met betrekking tot
verzekering voor overstroming in buitendijks gebied. Hierbij wordt aandacht besteed aan
de beleidscontext, aan de wet- en regelgeving en aan de meest recente ontwikkelingen op
dit gebied.
De mogelijkheden voor schadecompensatie worden aan de hand van drie hoofdcategorieën
beschreven:
• Verzekeringen;
• Private partijen en overheid;
• Overheid.
Deze categorieën worden elk afzonderlijk in een hoofdstuk behandeld (hoofdstuk 3, 4, en 5).
De beschrijving en lestrekking van verzekeringsmogelijkheden in het buitenland dienen
daarbij als uitgangspunt.
Hoofdstuk 6 en 7 vormen de kern van dit rapport. In hoofdstuk 6 worden de lessen van de
verschillende categorieën samengebracht en wordt de toepasbaarheid voor Nederland
geëvalueerd. De uitkomsten van dit hoofdstuk vormen de input van hoofdstuk 7, waarin we
ons advies zullen geven ten aanzien van compensatie-opties in Nederland.
De snelle lezer raden wij aan de tekststukken 'Samengevat' en Tessen' per land te lezen,
aangevuld met de hoofdstukken 6 en 7.
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HOOFDSTUK

2

Huidige situatie in
Nederland (m.b.t. vergoeding
buitendijkse schade)
2.1

INLEIDING

De afgelopen jaren is in Nederland de aandacht voor het onderwerp 'Verzekeren en
waterschade' sterk toegenomen. Niet alleen groeit het besef onder burgers en bestuurders
dat overstromingsrisico's groter worden door klimaatverandering, maar ook groeit het besef
dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij
schade door wateroverlast. Tegelijkertijd wordt bouwen aan de kust wel toegestaan
(bouwvergunningen worden afgegeven), maar worden burgers in risicovolle gebieden er
onvoldoende op gewezen dat onder de huidige omstandigheden onverzekerbare schade kan
optreden. Omdat de kustzone een aantrekkelijke plek is voor wonen, werken en recreatie, en
omdat de ruimte in de kustzone schaars is, is er bovendien met name in kustplaatsen sprake
van grote druk op de beschikbare ruimte.
Op politiek vlak is er de afgelopen jaren druk gediscussieerd en geadviseerd over het
genoemde onderwerp. Dit hoofdstuk belicht de beleidscontext, de relevante Nederlandse
wet- en regelgeving en de belangrijkste recente ontwikkelingen.

BELEIDSCONTEXT
3Kustnota

Het nationale kustbeleid is beschreven in kustnotas. In december 2000 heeft het ministerie
van Verkeer en Waterstaat de 3 Kustnota 1° ("Traditie, trends en toekomst") uitgebracht.
Deze nota erkent dat de risico's in buitendijks gebied toenemen als gevolg van
klimaatveranderingen (zeespiegelstijging en zwaardere stormen). Er wordt rekening mee
gehouden dat schade in het buitendijkse gebied vaker zal optreden. Ondanks dit risico is
bouwen dicht aan zee populair en wordt de tendens gesignaleerd dat de overheid in
toenemende mate aansprakelijk wordt gesteld voor individuele schade bij natuurrampen.
De 3 Kustnota beschrijft het knelpunt als volgt:

http:/ /www.rikz.nl/thema/kust_en_veiligheid /hestanden/3ekustnota.pdf, 20 december 2005
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"Blijkbaar wordt het risico niet meer gevoeld als lange tijd een calamiteit uitblijft, of wordt het risico
door de eigenaren geaccepteerd. Bij een zeer zware storm zal langs de gehele kust schade door
kustafslag optreden. liet Rijk wordt al gauw na zo'n calamiteit door de maatschappij
verantwoordelijk 'esteld, ook al staat elk individu in dit buitendijks gebied voor eigen riico."
In het overheidsbeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van de burger benadrukt om
zich voldoende te verzekeren tegen schade. Aan de andere kant staat solidariteit centaal en
wijst de praktijk uit dat de overheid na een ramp te hulp schiet vanuit algemene middelen.

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

In het NBW (in juli 2003 opgesteld door de Unie van waterschappen) is in artikel 12 een
strategie opgenomen met betrekking tot eigen verantwoordelijkheid, verzekeren en
wateroverlast 1

.

ARTIKEL 12: VERZEKEREN

Burgers en bedrijven hebben (1) een eigen verantwoordelijkheid om schade als gevolg van
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. Naast de eigen
verantwoordelijkheid hanteren de overheden de volgende drietrapsstrategie ten einde
schade voor burgers en bedrijven zo veel mogelijk te beperken: (2) toeDassinQ van de
zorgolicht, (3) het verzekerbaar maken van schade door wateroverlast en, (4) de toepasRjftg_
van de Wet tegemoetkoming schade bij ramoen en zware ongevdIPejJVttl.
Volgens het NBW heeft iedere burger een (morele) plicht om zodanige preventieve
maatregelen te treffen en onderhoud te plegen aan zijn of haar onroerende/roerende zaken
dat schade wordt voorkomen of mogelijkerwijs tot een minimum wordt beperkt. In artikel
14.28 van het NBW erkennen partijen dat provincies, gemeenten en waterschappen vanuit
de eigen taak een zorgplicht hebben die mede gericht is op het voorkomen van
wateroverlast.
In februari 2004 is de Algemene Adviescommissie Water (ACW) opgericht om de overheid
gevraagd en ongevraagd advies te geven op de uitvoering van het waterbeleid. Deze
commissie verstaat onder zorgplicht van de overheid het volgende 1

:

De zorg voor veilige en voldoende sterke primaire en niet primaire waterkeringen;
Verantwoordelijkheden grond wateroverlast en normen voor het grondwaterpeil;
Voldoende bergingscapaciteit voor overtollig water (ruimte voor water);
Het op voldoende diepte houden van watergangen ten behoeve van de aan- en afvoer
van water;
Informatievoorziening naar de burger.

Wateroverlast wordt in het

NBW

als volgt gedefinieerd: 'Wateroverlast kan ontstaan vanuit

oppervlaktewater dat buiten de oevers treedt, alsook door een te beperkte afvoer van regenwater van
verharde oppervlakten en vanuit het grondwater.'
Advies van de Adviescommissie Water inzake Verzekeren en Wateroverlast,
littp://www.adviescomn-tissiewater.iil,

20
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ARCADIS

1 11

HET VERGOEDEN VAN OVERSTROMINGSSCHADE; LESSEN UIT HET BUITENLAND

In het kader van de vergoeding van overstromingsschade in buitendijks kustgebied is alleen
de laatste categorie van zorgplicht van de overheid van toepassing. De commissie meent dat
bewoners van toekomstige en huidige voor wateroverlast gevoelige gebieden geïnformeerd
zouden moeten worden over de (on)verzekerbaarheid van bepaalde schade door
wateroverlast onder de huidige omstandigheden.
De overheid heeft hierin tevens een wettelijk vastgelegde verplichting. Bestuurders
(burgemeester en wethouders) hebben de plicht hun burgers te informeren over de rampen
en ongevallen die hen kunnen treffen. Het wettelijke kader wordt gevormd door de Wet
Rampen en Zware Ongevallen (WRZO), de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), het
Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen (BIR), het Besluit Risico's Zware
Ongevallen (BRZO) en het Besluit Rampenbestrijdingsplannen Inrichtingen (BRI). De Wet
kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (2004) maakt provincies bovendien
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van risicokaarten, waarop het
plaatsgebonden risico wordt aangegeven. Hier valt overstromingsrisico ook onder.
In artikel 8 van de WOB is aangegeven dat informatie over beleid uit eigen beweging
verstrekt dient te worden. Tevens is in de wet opgenomen dat de informatievoorziening zo
ingericht moet zijn dat de informatie de belanghebbende en de belangstellende doeltreffend
bereikt'.

2.3

BESTAANDE WET- EN REGELGEVING M.B.T. SCHADEVERGOEDING

Er bestaat geen wet- en regelgeving die specifiek gericht is op het buitendijkse gebied. In
deze paragraaf wordt de bestaande Nederlandse wet- en regelgeving beschreven met
betrekking tot tegemoetkoming bij overstromingsschade in het algemeen.

Wet op de waterkering: Schade als ge volg van bezwijken primafre waterkeringen

In de Wet op de Waterkering (1996) is per dijkringgebied een veiligheidsniveau vastgesteld,
waaraan de primaire waterkering moet voldoen. Hiermee is de overheid (juridisch)
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het binnendijkse gebied.
In het geval van schade regelt het Burgerlijk Wetboek het aansprakelijkheidsrecht.
Slachtoffer kunnen een of meerdere personen of zaken aansprakelijk stellen, als enig
tekortschieten in het geding is. Bij overstroming of kustafslag is aansprakelijkstelling van
een schuldige partij vaak niet mogelijk. De overheid kan wel aansprakelijk gehouden
worden in het geval van nalatig onderhoud van de waterkering.
Schade als gevolg van het bezwijken van de primaire waterkeringen langs de kust wordt
gezien als een nationale ramp. De schade zal daarom gecompenseerd kunnen worden door
de overheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
(Wts).

Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts)

De Wts is een vangnet voor schade die het gevolg is van natuurrampen zoals aardbevingen
en overstromingen. De Wts, die sinds 1998 van kracht is, is gebaseerd op de overtuiging dat
bepaalde onverzekerbare schade niet, althans niet volledig, voor rekening van de
gedupeerden behoort te blijven.

http://www.risicoencrisis.n 1, 21 december 2005
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De Wts kan in uitzonderlijke gevallen van toepassing worden verklaard, voor zover sprake
is van onevenredige zware getroffenheid van gedupeerden, mits deze schade niet
redelijkerwijs verzekerbaar is en/of partijen aansprakelijk gehouden kunnen worden. Dit
impliceert eigen verantwoordelijkheid van gedupeerden.
Iedere Nederlander, met of zonder verzekering, kan bij geleden schade aanspraak maken op
deze wet. Of het fonds ook daadwerkelijk uitkeert, hangt af van de omvang en de aard van
de ramp. Dit is een punt waar momenteel geen zekerheid over bestaat.
Gedupeerden hebben recht op een tegemoetkoming in de schade als het kabinet de calamiteit
expliciet als ramp bestempelt en de Wts van toepassing verklaart. Voor activiteiten in het
buitendijkse gebied is het uitgangspunt dat bewust gekozen is voor een verhoogd risico.
Burgers dragen dus zelf -strikt juridisch gezien- het risico voor schade.
Er moeten nationale belangen geschaad zijn voordat de Wts van toepassing is. Enkele
argumenten die een rol spelen bij de beslissing van de regering om een gebeurtenis tot ramp
te verklaren, zijn bijvoorbeeld het uitzonderlijke karakter van een natuurverschijnsel, de
noodzakelijke gecoördineerde inzet van hulpverleningsdiensten, de maatschappelijke
ontwrichting in getroffen gebieden en de (dreigende) aantasting van grote materiele
belangen.
Een kanttekening is dat het ondu delijk blijft of deze wet in geval van een ramp ook op het
buitendijkse gebied van toepassing kan worden verklaard.

ARTIKEL 1 WTS (GELDEND OP 19122005) 14

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
overstroming door zoet water: een overstroming die een ramp of een zwaar ongeval is als
bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet rampen en zware ongevallen en die inhoudt:
hoge waterstanden, veroorzaakt door een rivierafvoer met een gemiddelde kans van
voorkomen van minder dan 1/50 per jaar, voor zover het gaat om het gedeelte van de Maas
waar geen gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn,
o

het buiten de oevers treden van andere wateren binnen Nederland waar geen primaire of
anderszins gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn, of

o

het overlopen of bezwijken van primaire waterkeringen, dan wel het overlopen of
bezwijken van anderszins gereglementeerde waterkeringen die binnen een door primaire
waterkeringen beschermd gebied liggen, met dien verstande dat het overlopen of
bezwijken van primaire waterkeringen langs de Noordzee, de Waddenzee en de
Westerschelde tot de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en de Oosterschelde,
met inbegrip van deze stormvloedkeringen, en als direct gevolg daarvan het overlopen of
bezwijken van andere primaire waterkeringen, niet wordt aangemerkt als overstroming
door zoet water;
aardbeving: een ramp of een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet

rampen en zware ongevallen, die wordt veroorzaakt door een trilling aan het aardoppervlak als
gevolg van een plotselinge beweging in de aardkorst, met een magnitude van minimaal 4,5 op
de schaal van Richter, gemeten door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

littp:/ /www.wetten.overheid.nl , 19december2005
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schadegebied: het bi] ministeriële regeling vastgestelde, in Nederland gelegen gebied waarin
een overstroming door zoet water, een aardbeving dan wel een ramp of een zwaar ongeval
waarop deze wet ingevolge artikel 3 van toepassing is verklaard, heeft plaatsgevonden en
waarin als gevolg daarvan schade is geleden dan wel kosten zijn gemaakt als bedoeld in artikel
4, eerste of tweede lid;
gedupeerde: degene die schade heeft geleden dan wel kosten heeft gemaakt als bedoeld in
artikel 4, eerste of tweede lid.
Het Nationale Rampen fonds

In het geval dat geen enkele polis de schade dekt, dan kan men via de Wts ook een
declaratie bij het Nationale Rampenfonds (NRF) indienen. Het NRF is een stichting,
opgericht uit particulier initiatief in 1935, en wordtniet bestuurd door de overheid.
Waruieer zich een ramp voordoet, kan het NRF geheel zelfstandig besluiten op te treden.
Het bestuur van het NRF is hierbij gebonden aan de statuten van de stichting. Het NRF doet
voor de opbouw van haar gelden een beroep op het publiek.

Wet Rampen en Zware Ongevallen

In de Wet Rampen en Zware Ongevallen (1985) (voorheen de Rampenwet) wordt een ramp
gedefinieerd als:

"Leo gebeurtenis waardoor een em stige verstoring van de algemene veiligheid is ontstaan, waarbij
het leven en de gezondheid van vele personen dan wel grote materiele belangen in ermtige mate
worden bedreigd of zijn geschaad en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties is
vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken."
Deze wet regelt de taken en bevoegdheden bij de bestrijding van een ramp of een zwaar
ongeval. Over schade of schadevergoeding aan burgers of bedrijven wordt in deze wet niks
gezegd, hiervoor is de Wts.

2.4 ____

_____RECENTE ONTWIKKELINGEN
De overheid wil de gesignaleerde trend van een overheid die verantwoordelijk is voor
overstromingsschade omdraaien naar een terugtrekkende overheid, waarbij de burger
verantwoordelijkheid draagt. Verschillende commissies hebben de afgelopen jaren hierover
advies uitgebracht aan de overheid.
Commissie Borghouts

In april 2003 is de Commissie Borghouts (= Commissie Tegemoetkomingen bij Rampen en
Calamiteiten) ingesteld naar aanleiding van een rapport over de vuurwerkramp. Deze
commissie heeft tot taak de regering te adviseren over onverplichte financiële
tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten voor schade die wordt geleden door
natuurlijke personen en rechtspersonen. Tegemoetkomingen en financiële afwikkeling bi]
massaschade na rampen werd hierin meegenomen, waaronder ook overstromingen vallen.

littp://www.wetten.overheid.iil,19LIeceiiiber2OO5
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De Commissie Borghouts adviseert de regeling het volgende 1

:

"Slecht ff'rs van ram pen moeten in de eerste plaats min schade ver \'oed krijgen door de veroorzakers
van een ramp aansprakelijk tes tellen. Voor schade na natuurrampen als overstromingen is meestal
niemand aansprakelijk. In dat geval moeten de slachtoffers hun schade vergoed krijgen uit
verzekeringen. Wie zichzelf niet verzekert terwijl dat wel kan, moet na een ramp geen beroep doen op
de overheid. De commissie Borghouts adviseert de overheid zoveel mo'elijk te stimuleren dat er
verzekeringen komen tegen dit soort rampen, bijvoorbeeld door als herverzekeraar op te treden. Als
vangnet moet er een nationaal solidariteitsfonds komen om de schade van slachtoffers na een
ramp te vergoeden."
De Commissie ziet af van het aanbevelen van een verplichte verzekering of opslag. Dit
advies is gebaseerd op het volgende17

:

Een dergelijke verzekering is vooral een antwoord op rampen met een natuurlijke
oorzaak. In Nederland betreft dat voornamelijk overstromingen;
• De kosten van uitvoering en handhaving van een dergelijke verzekeringsplicht liggen
hoog;
• De grens tussen diegenen die zich wel en diegenen die zich niet hoeven te verzekeren is
wellicht uiterst moeizaam te trekken;
• Breuk met de traditie om de financiële gevolgen van onze aloude strijd tegen het water
om te slaan over een klein deel van de bevolking. Een verplichting zou uitsluitend
moeten berusten op de keuze van het potentiële slachtoffer om zich in risicovol gebied te
vestigen, maar dit gaat de commissie te ver. Met evenveel recht zou kunnen worden
betoogd dat de keuze wordt gestuurd door de gemeente die een bouwvergunning heeft
afgegeven.

Advies commissie Poelmann

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat pleit ervoor om
buitendijks bouwen meer mogelijk te maken. Op die manier zou Nederland meer ruimte
krijgen voor groei. Bovendien zouden innovatieve bouwprojecten aantonen dat veilig
bouwen buiten de dijken in het kustgebied (en langs de rivieren) kan. Volgens haar zouden
de verzekeraars zich flexibeler op moeten stellen. Zij gaat er daarbij wel van uit dat alle
activiteiten die een gevaar opleveren voor de maatschappij niet worden toegestaan.
Wanneer een particulier echter iets wil neerzetten op een plek waar hij bewust een risico
loopt, zal hij de gevolgen zelf moeten dragen. De particulier hoeft in dat geval niet te
rekenen op een vergoeding van de overheid 1

.

Betrokken partijen wensen een basisniveau aan bescherming. De commissie onder leiding
van Patrick Poelmann is in 2005 ingesteld om met een advies en nadere uitwerking te
komen van het maatschappelijke vraagstuk van gelijktijdige bescherming en ontwikkeling
van buitendijkse gebieden in kustplaatsen. Het gaat hierbij vooral om de concrete
uitwerking en financiering van het basisniveau.

Solidariteit met beleid, aanbevelingen over financiële tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten.
Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (CTRC). Den Haag, december 2003
Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Dr. ir. M. Kok, HKV Lijn in water, in
opdracht van de Adviescommissie Water. Oktober 2005
Schultz pleit voor innovatief en veilig bouwen langs kust en rivier. Ven Wnieuws, 22 augustus 2005.
http: / / verkeerenwaterstaat.n 1, 19 december 2005
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Daarnaast gaat het om het informeren van burgers en ondernemers zodat deze hun eigen
verantwoordelijkheid kunnen nemen en om het bieden van mogelijkheden te vergroten
voor het verzekeren van buitendijkse storm- en waterschade.
Zoals vermeld in paragraaf 1.1 raadt de Commissie Poelmann het commercieel verzekeren
van de risico's op overstromingen en kustafslag in bui tendijkse gebieden af. Wel ziet de
Commissie goede mogelijkheden in alternatieve financiële constructies, waarbij meerder nu
onverzekerbare waterrisico's zouden kunnen worden afgedekt 1 '.
Knelpunten zijn de (grote) omvang van de potentiële maximale schade en de (kleine) groep
potentiële verzekernemers. Een bijkomende zorg van de verzekeringssector is dat bij
introductie van verzekeringen de overheid geneigd zal zijn minder aandacht te besteden
aan preventie. Diverse alternatieve financiële constructies buiten traditionele verzekeringen
om lijken wel mogelijk, zoals een overheidsfonds of een overheid die optreedt als
herverzekeraar.
HKV-rapport in opdracht van Adviescommissie Water

Naar aanleiding van het advies van de Commissie Borghout om onderzoek uit te voeren
naar de veronderstelde onverzekerbaarheid van bepaalde risico's, heeft HKV in opdracht
van de Adviescommissie Water onderzoek verricht naar de mogelijkheden van compensatie
van schade (verzekeren) als gevolg van wateroverlast en overstromingen. De belangrijkste
conclusies" die de commissie trekt met betrekking tot de mogelijkheid voor verzekeren
tegen waterschade in het algemeen zijn:
• Het is zinvol om onderscheid te maken in oorzaken. De jaarlijkse risico's en de maximale
jaarlijkse gevolgschade (cumulatie) lopen sterk uiteen bij oorzaken, en ook binnen één
oorzaak zijn er regionaal grote verschillen. Een belangrijke vraag is of er een oplossing
gekozen wordt over alle oorzaken heen, of per oorzaak;
• De cumulatieve schade in een jaar hangt af van de oorzaak. Voor de oorzaken van schade
door grondwater, overstromingen vanuit regionale waterkeringen enbuitendijkse
gebieden bedraagt de schade naar schatting 1 miljard euro. Voor deze oorzaken lijken
alternatieve verzekeringsoplossingen haalbaar, met deelname van de overheid.
Hieronder vallen:
• Overheid als (mede)herverzekeraar
• Onderling Waarborgmaatschappij Wateroverlast
• Aparte waterverzekering
• Verplichte waterdekking in opstal/ inboedel polis
Er dient een maximum aan de uitgekeerde schade gesteld te worden, of er dient gekozen
te worden voor een internationale aanpak;
• Vanwege het cum ulatierisico zijn verzekeraars niet in staat om alle gevolgen van
wateroverlast en overstromingen op te nemen in een opstal/ inboedel polis. Uitgesloten
is onder andere schade in buitendijkse gebieden. Als er een commerciële markt zou zijn
voor deze oorzaken, dan was deze al beschikbaar;

Advies van de Commissie Bescherming en Ontwikkeling van Buitendijks gebied in Kustplaatsen, 25
oktober 2005
11

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Dr. ir. M. Kok, FIKV Lijn in water, in

opdracht van de Adviescommissie Water. Oktober 2005
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• Uit een analyse van verzekeringsoplossingen in Frankrijk, Engeland en Amerika blijkt
dat in elk land de overheid een belangrijke rol spelt bij verzekeren (compenseren) van
schade als gevolg van wateroverlast en overstromingen;
• De grootte van de gemiddelde risicopremie voor wateroverlast en overstromingen is in
laag Nederland circa 2 keer zo groot als de gemiddelde risicopremie voor brand.
Verzekeringspremies zullen hierdoor hoger zijn. Het cumulatierisico geldt echter in het
bijzonder voor doorbraak door primaire waterkeringen.

2.5

_____

SOLIDARITEITSFONDS EUROPESE UNIE

In het geval van natuurrampen, zoals overstromingen, kan de Europese Unie eventueel
uitkomst bieden bij schadecompensatie. Naar aanleiding van de hevige overstromingen in
2002 in de diverse Europese landen is op 11 november 2002 het Europese Solid ari teitsfonds
opgericht. Met het oprichten van het fonds, wil de Europese Unie tegemoet komen aan de
directe behoefte van Europese lidstaten die door grote natuurrampen getroffen zijn. Uit het
Solidariteitsfonds kan steun worden verkregen wanneer zich in één of meerdere regio's van
een lidstaat of kandidaat lidstaten een grote ramp voordoet, die ernstige gevolgen heeft voor
de levensomstandigheden van de burgers, voor het natuurlijke milieu of voor de economie
van de getroffen regio's.
Om aanspraak te kunnen maken op het fonds, moet er aangetoond worden dat men te
maken heeft met ene grote ramp. Een grote ramp is de Europese verordening (nr.
20 12/2002) als volgt gedefinieerd:
• In ten minste één van de betrokken staten/ regio's moet de schade geraamd worden op
meer dan 3 miljard euro, of meer dan 0,6/ van het bruto nationaal inkomen van de staat;
• Indien men niet aan het bovenstaande criterium kan voldoen, kan men toch aanspraak
maken op het fonds als er sprake is van ernstige en langdurige gevolgen voor de
levensomstandigheden van de getroffen bevolking en de economische stabiliteit. Men
moet hierbij voornamelijk denken aan afgelegen en geïsoleerde regio's, zoals insulaire en
ultraperifere gebieden. Het totale jaarlijkse bedrag dat aan dergelijke twijfelgevallen
uitgekeerd mag worden bedraagt ongeveer 75 miljoen (7,5 van het totale jaarlijkse
bedrag).
De steun wordt uitgekeerd in de vorm van een eenmalige subsidie en dient voor acute
noodzakelijke hulp die in een getroffen gebied nodig is, zoals:
• Infrastructurele voorzieningen, uitrustingen op het gebied van gas, water en licht,
telecommunicatie, vervoer, gezondheidszorg en onderwijs;
• Uitvoering van voorlopige huisvestingsmaatregelen en de inzet van hulpdiensten die
zich op de onmiddellijke behoefte van de bevolking richten;
• Veiligstelling van de infrastructurele preventievoorzieningen en de bescherming van
cultureel erfgoed;
• Reiniging van geteisterde gebieden (mcl. de natuurgebieden).
Hiermee beperkt het fonds zich tot het financieren van uitgaven van niet verzekerbare
schade. Ook mag de financiering niet ter vervanging van de aansprakelijkheid van derden
dienen
' http:/ /vwv.eu.nl , 21 december 2005
Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland. Metro, Maastricht, 26januari 2004
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Het Solidariteitsfonds wordt bekostigd uit de algemene middelen van de Europese Unie en
beschikt over een jaarlijks budget van één miljard euro. De steun moet uiterlijk 2 maanden
nadat de ramp zich heeft voorgedaan worden aangevraagd. Bij de vaststelling van de
financiële hulpverlening wordt rekening gehouden met de omvang van de ramp, de
geschatte kosten en de mogelijk overige financieringsbronnen (van derden).

2.6

VERWACHTE_ONTWIKKELINGEN

Uit een evaluatie van de Wts door PricewaterhouseCoopers (2004) is een aantal
aanbevelingen voortgevloeid over de vormgeving en het feitelijke gebruik van de Wts. De
aanbevelingen betreffen het aanscherpen van de bestaande regeling, waaronder toevoeging
van het criterium (on)verzekerbaarheid voor de toepassing van de regeling.
In het begin van 2006 wordt het verwachte kabinetsstandpunt Onverplichte
Tegemoetkoming bij Schade verder uitgewerkt en beoordeeld, met specifieke aandacht voor
het buitendijkse gebied. Hierin komen alternatieve financiële constructies aan de orde.

2.7

VERZEKERINGSMOGELIJKHEDEN IN NEDERLAND

Op dit moment is schade door overstromingen zowel binnen- als buitendijks in Nederland
niet (commercieel) verzekerbaar. De schade als gevolg van overstromingen is in Nederland
tevens uitgesloten in de opstal- en inboedelpolissen.
Het lijkt mogelijk om voor overstromingen van het buitendijkse gebied een risicoinschatting te maken, omdat een indicatie van het risico wel gegeven kan worden. Risico's
kunnen geschat worden met risicokaarten en gegevens over waarde van onroerend goed en
inboedel kunnen in beeld gebracht worden. De risico's voor schade in het buitendijkse
gebied hangen sterk af van de lokale omstandigheden en van de manier van bouwen.
Het Verbond van Verzekeraars zegt hierover echter in haar 'Kernpunten 2004-2005':

"De verzekerbaarheid van rampen blijft een onderwerp van inaatchappeli/ke en politieke discussie.
to is overstroming in ons land niet verzekerbaar vol 'ens verzekeraars, ook niet met betere normering
zoals recent nog werd gesuggereerd door bijvoorbeeld de Adviescommissie Water. Het Verbond
benadrukt in zijn standpunt over de onverzekerbaarheid van schade door overstromingen in contacten
met bijvoorbeeld het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Adviescommissie Water én de
Commissie Borghouts. Begrip Voor de beperkingen in dekking die verzekeraars hanteren, begint door
te dringen."
De kritische factoren die bepalen of een betaalbare premie kan worden geboden zijn
(volgens het Verbond van verzekeraars):
• omvang van het risico (omvang van de potentiële schade);
• frequentie van het risico (kans op schade);
• de grootte van de groep die het risico kan treffen.

PricewaterhouseCoopers, Hoofd rapport 'Evaluatie van

de

Wts', april 2004

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Dr. ir. M. Kok, [-1KV Lijn in water, in
opdracht van de Adviescommissie Water. Oktober 2005
Kern punten 2004-2005. Verbond van verzekeraars. http://www.verzekeraars.org
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Niettemin is er in Nederland een verzekeraar die in de vorm van een Catastrofe Risico Polis
een aanvulling op de dekkingen biedt in de vorm van een dekking voor schade door onder
andere aardbevingen, waterkeringdoorbraken, inductie en overstromingen van rivieren,
kanalen en sloten, zware hagelbuien, kruiend ijs, wolkbreuken en blikseminslag. De premie
varieert per aanvraag en is afhankelijk van factoren als:
• de waarde van de fundamenten;
• de waarde van de te verzekeren zaken (gebouwen, inhoud, e.d.);
• de ligging van de gebouwen t.o.v. Nieuw Amsterdams Peil;
• (bij bedrijven) het aantal medewerkers;
• het bedrag dat als maximum schadevergoeding wordt aangehouden.
De miaimumpremie is 125 euro per jaar.' Voorwaarde bij deze Catastrofe Risico Polis die
Eurolloyd Amsterdam voor klanten van assurantieadviseurs heeft ontwikkeld is dat de
bebouwing achter een primaire waterkering ligt. Hiermee valt schade aan buitendijks
gebied niet onder de dekking.

http:/ /www.eurulloyd.nl , 21 december 2005
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HOOFDSTUK

3.1

3

Private partijen

INLEIDING
Bij een commercie••le verzekering wordt de schade volledig vergoed door een particuliere
verzekeringsmaatschappij. Er is geen bijdrage op wat voor manier dan ook van de overheid.
De verzekerden betalen een bepaalde premie aan de verzekeringsmaatschappij en in geval
van schade keert de verzekeringsmaatschappij uit. Een verzekering kan verplicht of
vrijwillig aangeboden worden, of onderdeel uitmaken van een andere verzekering. Van de
landen die in deze studie zijn onderzocht, hanteert alleen Engeland dit model.

ENGELAND
SAMENGEVAT:

- Verzekering tegen natuurrampen (mci. overstroming) is opgenomen in de opstal- en
inboedelverzekering
- Verzekering is niet verplicht
- Premies zijn afhankelijk van de postcode (risicogebieden)
- Verzekeraars mogen fiscaal vrijgestelde reserves opbouwen
- Overheid geeft geen financiële steun bij wateroverlast
In Engeland heeft de overheid een strikt beleid om niet uit te keren bij wateroverlast. De
houding van de overheid ten aanzien van overstromingen is 'Flooding. You cun't prevent it,
You cun prepare for it.' Schade door wateroverlast is verzekerbaar bij commerciële
verzekeraars. De werkwijze is gebaseerd op een convenant dat in de jaren '60 is gesloten
tussen de regering en de Association of Britisch Insurers (ABI). In dit convenant is
afgesproken dat schade voor wateroverlast standaard wordt opgenomen in opstal- en
inboedelpolissen.

Kenmerken

De dekking tegen wateroverlast is opgenomen in de opstal- en inboedelverzekeringen.
Hiermee zijn natuurrampen als storm en overstroming gedekt, maar ook wateroverlast als
gevolg van riooloverloop, dijkdoorbraak en het buiten de oevers treden van rivieren. De
verzekeringen zijn niet alleen vooi particulieren beschikbaar, maar ook voor bedrijven.
De verzekering is niet verplicht, maar doordat de dekking een onderdeel is van de opstalen inboedelverzekeringen, is een groot deel van de bevolking verzekerd. De
verzekeringsdichtheid onder de armere bevolkingsgroepen is echter significant kleiner dan
onder de rijkeren.
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Risicogebieden

De hoogte van de premies wordt door de verzekeraars zelf bepaald. Jarenlang hebben
verzekeraars weinig aandacht gehad voor het vaststellen van de premies voor
overstromingen. De laatste jaren echter, door klimaatverandering en toenemende waarde in
kustgebieden, neemt de aandacht voor het vaststellen van premies toe. Er zijn nieuwe
technieken ontwikkeld, waarbij met behulp van GIS-systemen een differentiatie kan worden
gemaakt van risico's per gebied. Er is een duidelijke trend zichtbaar in het doorrekenen van
gedifferentieerde premies 27
In Engeland zijn er meer dan 2 miljoen huishoudens die in een risicogebied liggen (10 7 van
het totaal), hiervan liggen er 400.000 in een zeer hoog risicogebied (meer dan 1 keer in de 75
jaar)20 . Er is echter een relatief klein gebied dat risico tot overstromen heeft. Dit risico ligt
voornamelijk in de kustgebieden, de kans op overstroming door rivieren in het achterland is
erg klein» .

Rol verzekeringsmaatschappijen

De verzekeraars zijn nauw betrokken bij het in kaart brengen van de waterrisico's ter
onderbouwing van hun premies. Het zijn kritische discussiepartners als het gaat om het
bereiken van optimale veiligheidsniveaus en ze oefenen druk op de staat uit om geld te
investeren in het nemen van maatregelen om overstromingen te beperken of te voorkomen.
Zo eiste de ABI bijvoorbeeld in 2002 na fikse overstromingen dat de overheid haar
investeringen in het voorkomen van wateroverlast zou opvoeren, met als dreiging uit de
markt te stappen ° . In januari 2003 heeft de ABI in een verklaring aangegeven, dat de
dekking tegen overstromingen voor huiseigenaren beschikbaar zal blijven. Voorwaarde is
echter dat de overheid blijft voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze hebben betrekking
op het terugdringen van de overstromingsrisico's. De verzekeraars hebben hierbij de
kritische grens aangegeven van een jaarlijkse kans van 1/75. Onder dit niveau kunnen de
verzekeraars dekking bieden.
Voor verzekeraars is het mogelijk om deze dekking aan te bieden doordat ze fiscaal
vrijgestelde reserves mogen opbouwen. Tegelijkertijd aanvaarden verzekerden dat in hun
opstal- of inboedelverzekeiing dekkingen opgenomen zijn, die voor hen persoonlijk niet of
minder relevant kunnen zijn.
Uit natte perioden in het verleden blijkt dat de verzekeraars bij deze gebeurtenissen snel en
adequaat reageren. Naast het vergoeden van de claims, hebben zij ook zorggedragen voor
herstelwerkzaamheden, vervangende woonruimte en het geven van advies over het
beschermen van bezittingen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij ovateroverlastschade. Concept rapport. M. Kok, A.
Barendregt. HKV Lijn in Water. September 2004. Opdrachtgever: RWS-RIZA
http://www.abi.org.uk,20deceniber2OO5
»'Verantwoordelijkheid

en aansprakelijkheid bij waterover!astschade. Concept rapport. M. Kok, A.

Barend regt. HKV Lijn in Water. September 2004. Opdrachtgever: RWS-RIZA
Rolverdeling tussen nationale en locale overheden bij de ruimtelijke aanpak van wateroverlast.
Ervaringen in onze buurlanden en lessen voor Nederland. Project Water en ruimtelijke ordening in het
buitenland'. Koepelnotitie versie 30 januari 2005. Europlano. R. Gerits, S. Nooteboom, W. Oosterberg
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Het overgrote deel van de schade van de verzekeraars komt echter door het overlopen van
riolenstelsels in plaats van door overstromingen van rivieren of aan de kust.
communicatie

De website van het ministerie voor milieu' geeft actuele informatie over dreigende
overstromingen en biedt informatie aan burgers hoe hier mee om te gaan. De webbezoeker
kan specifieke geografische informatie opvragen aan de hand van zijn postcode. Voor het
ontwikkelen van het informatiesysteem, heeft het ministerie samengewerkt met ABI. Zowel
via de website van ABI als via de website van het ministerie kan de burger informatie
krijgen over zijn eigen risico op overstroming.
Ontwikkelingen

Ondanks de twijfels van de verzekeraars of ze in de toekomst overstromingen nog konden
blijven verzekeren, is onlangs (november 2005) een nieuwe afspraak gemaakt tussen de
overheid en ABI. Hierin is het volgende vastgelegd33

:

• De overstromingsverzekering blijft onderdeel van de inboedel- en opstalverzekering,
daar waar de overheid de 1 op 75 jaar kans kan garanderen. De premies zullen op de
graad van risico wijzen;
De verzekeraars zullen de verzekering aan bestaande klanten blijven aanbieden, ook voor
die huishoudens die nu in hoge risicogebieden liggen, maar waarvan de overheid ze
binnen vijf jaar door maatregelen in een 1 op 75 risicogebied brengt.

Voor- en nadelen
De verzekeraars hebben belang bij optimale veiligheidsniveaus. Aangezien zij nauw zijn
betrokken bij het in kaart brengen van de waterrisico's en in staat zijn druk uit te oefenen op
de overheid, kunnen de autoriteiten weinig anders dan meewerken met de verzekeraars aan
optimalisatie van de veiligheid.
Nadeel van het systeem is dat de minder draagkrachtige burger niet per definitie verzekerd
is tegen schade. Dit is tevens de kwetsbaarste bevolkingsgroep. Daarnaast kunnen premies
enorm stijgen, in gebieden waar beter inzicht is verkregen in de grootte van de risico's.
Bovendien zijn er de laatste jaren verzekeraars actief geworden die geen lid zijn van de ABI
en zich niet verbonden voelen aan de afspraak tussen ABI en overheid. Deze verzekeraars
duiken onder de markt, door polissen zonder dekking van wateroverlastschade aan te
bieden. Hierdoor is het verzekeringssysteem minder solide geworden.
LESSEN ENGELAND

- Doordat verzekeraars in Engeland fiscaal vrijgestelde reserves mogen opbouwen, is het voor
hen mogelijk om wateroverlast in de polis op te nemen.
- Vertrouwen op commerciële verzekeraars is risicovol omdat ze zich uit de markt kunnen
terugtrekken. Daarnaast wordt onzekerheid groter zodra de marktwerking groter wordt.
- De verzekeraars moeten er vertrouwen in hebben dat de overheid al het mogelijke doet om
overstromingen te voorkomen of te beperken. Tegelijkertijd oefenen de verzekeraars druk uit
op de overheid om maatregelen te nemen om de risico's op overstroming te beperken.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij wateroverlastschade. Concept rapport. M. Kok, A.
Barendregt. FIKV Lijn in Water. September 2004. Opdrachtgever: RWS-RIZA
1-tttp://www.envirotiment-agency.gov.uk , 20 december 2005
littp://www.abi.org.uk , 20 december 2005
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- Verzekeringsmaatschappijen kunnen een belangrijke rol vervullen bij rampen op het gebied
van herstelwerkzaamheden, hulp en advies aan getroffenen.
- Verzekeringsvoorwaarden maken duidelijk wanneer de schade gecompenseerd wordt.
- Premies zijn niet in alle gevallen betaalbaar voor alle lagen van de bevolking.
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HOOFDSTUK

4

Private partijen en

overheid
4.1

-

INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen besproken van verzekeringen die in
combinatie met overheidsbijdrage worden vormgegeven. Achtereenvolgens komen de
systemen van Frankrijk, Spanje, Denemarken en de Verenigde Staten aan bod. Voor alle
landen geldt dat de commerciële verzekeraars de premie innen. Hoe er vervolgens wordt
omgegaan met beheer van het opgebouwde vermogen en met de uitbetaling van
schadevergoedingen, varieert per land.

4.2

FRANKRIJK
SAMENGEVAT:

Schade door natuurrampen verplicht meeverzekerd via opstal- of inboedelverzekering
Verzekeringsmaatschappijen innen de premie en keren schadebedrag uit
Overheid treedt op als herverzekeraar
Premie is uniform, ongeacht de risico's
Gemeentes werken met risicnzones en preventiepinnen
Naar aanleiding van een zeer zware overstroming van de Saone in 1981, heeft Frankrijk een
wettelijke regeling ter vergoeding van de schade door natuurrampen (overstromingen,
aardverschuivingen, stormvloed, aardbevingen, overvloedige sneeuwval) ingesteld.

Kenmerken

In Frankrijk is iedereen die een opstal- of inboedelverzekering heeft afgesloten automatisch
verzekerd tegen schade door natuurrampen. De vergoeding vindt plaats op basis van een
publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de overheid en particuliere
verzekeringsmaatschappijen. De particuliere verzekeringsmaatschappijen innen de premies
en stellen de getroffenen schadeloos, de overheid speelt een rol in de vorm van wettelijke
vastlegging van de dekking en de staatsgarantie 4 .

'4

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij wateroverlastschade. Concept rapport. M. Kok, A.

Barendregt. HKV Lijn in Water. September 2004. Opdrachtgever: RWS-RIZA
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De verzekering is niet verplicht, maar doordat de dekking een onderdeel is van de opstalen inboedelverzekeringen, is een groot deel van de bevolking verzekerd (de dekking is
groter dan 85%).
De premie (toeslag op een inboedel- en opstalverzekering) is uniform, ongeacht de hoogte
van de risico's. De toeslag is een percentage van de premie van de inboedel of
opstalverzekering.
De vergoeding bij een natuurramp gaat over het algemeen uit van de voorwaarden in de
schadeverzekering en is dan ook afhankelijk van de polishoogte en het eigen risico. De
vergoeding is in beginsel beperkt tot directe schade, vervolgschade wordt niet vergoed.

Rol verzekeringsmaatschappij en overheid

De overheid bepaalt de hoogte van de premie en de dekking. Zij biedt een staatsgarantie
wanneer de capaciteit van de verzekeraars overschreden wordt. Verzekeraars kunnen een
herverzekering krijgen bij de staatsherverzekeraar (Caisse Centrale de Réassurance: CCR).
Er zijn twee vormen van herverzekering mogelijk bij de CCR, namelijk (1) op basis van
quota share en (2) op basis van stop loss dekking. In het geval van quota share volgt de
herverzekeraar de verzekeraar in de schade; de CCR keert altijd de helft van het totale
schadebedrag uit aan de verzekeraar. In het tweede geval van stop loss dekking, springt de
herverzekeraar enkel bij indien het jaarlijkse verlies van de verzekeraars een bedrag
overschrijdt's

.

Voorwaarde voor uitkering is dat een gebeurtenis officieel als ramp erkend moet worden
door de nationale overheid en de gemeente tot rampgebied moet worden verklaard. De
afkondiging van een natuurramp wordt volgens een strikte procedure uitgevoerd, waarbij
de burgemeesters, de Prefect van een departement en verschillende ministeries (Ministerie
van Birmenlandse zaken, Ministerie van Financiën en Ministerie van Milieu) betrokken
worden. Het begrip 'ramp' blijkt in de praktijk niet altijd duidelijk of eenvoudig te
specificeren.

Bouwbeleid

Een verzekering met een uniforme additionele premie geeft een verzekerde geen prikkel om
maatregelen te nemen om het risico te beperken. Daarom heeft de Franse overheid het
'Prevention plan for foreseeable natural risks' (PPR) ingesteld. Gemeenten dienen een PPR
op te stellen. Als gemeenten geen PPR hebben opgesteld, zal het eigen risico voor de
verzekerden bij elke verklaring van een natuurramp hoger worden. In een PPR worden
gebieden weergegeven in geografische risicozones. Aan die zones zijn beperkingen
verbonden: het is gemeenten bijvoorbeeld niet toegestaan te bouwen in de gevarenzone. De
bedoeling hiervan is om de lokale bevolking te prikkelen om gemeentes er toe te dwingen
een preventieplan op te stellen of om naar veiliger oorden te verhuizen of maatregelen te
nemen. In dit verband worden ook de kosten voor bijvoorbeeld de verhuizing ter preventie

van de schade vergoed door het "!onds de pren'ntioii des risques nature/s inajeurs
Financiële voorzieningen na rampen in liet buitenland. Metro, Maastricht, 26januari 2004
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij wateroverlastschade. Concept rapport. M. Kok, A.
Barend regt. HKV Lijn in Water. September 2004. Opdrachtgever: RWS-RTZA
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LESSEN FRANKRIJK

- Ondanks de strikte procedure blijkt het begrip 'ramp' in de praktijk niet altijd duidelijk. Dit kan
betekenen dat het voor getroffenen lange tijd onzeker blijft of ze kunnen rekenen op financiële
compensatie.
- In de literatuur is niet te vinden of het opstellen van een PPR de bevolking prikkelt om naar
veiliger gebieden te verhuizen. Dit zou nader onderzocht kunnen worden.

43

SPANJE
SAMENGEVAT:

- Verzekering tegen natuurrampen is onderdeel van standaard verzekering
Verzekeraars innen premie en storten dit aan de Consorcio de Compensacion de Seguros (CCS)
CCS keert schadebedrag uit
Overheid geeft staatsgarantie

Kenmerken

In Spanje bestaat er geen specifieke verzekering voor wateroverlast. Net als in Frankrijk valt
overstromingsschade onder de verzekering tegen natuurrampen, die in Spanje onderdeel is
van de standaardverzekering. De meeste eigendommen zijn hierdoor verzekerd tegen
natuurrampen. Commerciële verzekeraars werken samen met de overheid. De overheid
heeft hiervoor de Consorcio de Compensacion de Seguros (CCS) opgericht en deze speelt
een rol op de verzekeringsmarkt in twee situaties:
Wanneer het overstromingsgevaar niet is verzekerd;
Wanneer het risico is gedekt, maar de verzekeraar niet kan uitkeren door onvoldoende
middelen'7
.

De commerciële verzekeraars innen de toeslag en zijn verplicht dit maandelijks te storten bij
de CCS. De verzekeraars ontvangen van de CCS 5% commissie voor het innen van de
premie. Het is dus de CCS die de schade uitkeert aan de verzekeringsnemers, en niet de
verzekeraar zelf. Het is ook de CCS die de hoogte van de premie bepaalt. De CCS keert de
schade uit op een zelfde manier als de commerciële verzekeraars dit zouden doen, volgens
dezelfde regels en aan dezelfde verzekernemers.
De Spaanse overheid staat garant wanneer de CCS niet in staat is om de schade uit te
betalen (dit is overigens nog nooit voorgekomen).
In tegenstelling tot in Frankrijk, hoeft de overheid niet eerst een ramp af te kondigen,
voordat de CCS uitbetaalt3'.

"Flood insurance. N. rakliiia, OECD. October 2003
Catastroplie Risk, U.S. and European Approaches to Insure Natura! Catastrophe and Terrorism Risks,
U.S. Government Accountability Office, februari 2005
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LESSEN SPANJE

- Commerciële verzekeraars mogen ook verzekering tegen natuurrampen bieden, maar het blijkt
i dat deze dat niet voor een concurrerend tarief kunnen doen.
- Doordat de banken een verzekering eisen als voorwaarde voor een hypotheek, én
natuurrampen onderdeel zijn van de standaard polis, zijn de meeste eigendommen verzekerd
tegen natuurrampen.

4.4

DENEMARKEN
SAMENGEVAT:

- Verzekeraars innen premie via brandverzekering
De Stormr5det beheert het vermogen
- Meerdere instellingen hebben zeggenschap over het uitkeren van schadevergoeding door
storm en/ of overstromingen
De kustautoriteit heeft een belangrijke adviserende rol
Het systeem van Denemarken vertoont een aantal gelijkenissen met het systeem in Spanje.
De verzekeraars innen de premie en maken dit over aan een beheerder, in dit geval de
Stormnidet. De beheerder is een onafhankelijke partij, maar wel door de overheid in het
leven geroepen.
Kenmerken

De verzekering tegen overstromingen vanuit zee is gekoppeld aan de brandverzekering.
Voor iedere verzekeringspolis voor vastgoed en inboedel wordt bovenop de
verzekeringspremie jaarlijks 20 Dkr. (2.68 euro) extra geheven. De extra premie wordt door
de verzekeraar overgemaakt via de Stormrdet naar de Deense Nationale Bank. De hoogte
van de extra premie die door de verzekeraars wordt geïnd, is onafhankelijk van
overstromingsrisico's, geografische ligging of andere criteria. Elke Deen betaalt in principe
dezelfde premie.

Rol 5tormrdet

In de Stormnidet zijn verschillende ministeries en andere belangrijke Deense instellingen
vertegenwoordigd. Hiermee heeft niet alleen de overheid, maar hebben ook andere
instellingen invloed op het uitkeren van schadecompensatie door storm en/of
overstromingen. De leden van de Stormrdet worden voor een periode van vier jaar
aangesteld door het Ministerie van Economische zaken. Deelnemers aan de Stormrâdet zijn:
• Ministerie van Economische Zaken
• Ministerie van Verkeer (Danish Coastal Authorith (DCA); Kystdirectorat)
• Ministerie van Justitie
• Ministerie van Milieu
• Vereniging van verzekeraars en pensioenverstrekkers Forsikring & Pension
• Vereniging van 'Counties'
• Vereniging van Gemeentes
• Consumentenbond

Interne memo RIKZ, 2005
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Procedure afwikkeling schade

In geval van schade door storm- en/of overstromingen kan een verzekeringnemer via zijn
verzekeraar een aanvraag voor compensatie indienen bij de Stormrdet. De ernst van de
schade wordt door de Stormrâdet bepaald aan de hand van het oordeel van de DCA. Een
uitzonderlijk geval is schade aan bosgebied. In dat geval is het Ministerie voor Milieu
verantwoordelijk voor het vaststellen van de schade.

Communka tja

De kustautoriteit (DCA) heeft een belangrijke adviserende rol. Vanuit de Stormrdet
adviseert de DCA verzekeringnemers in risicovolle, onbeschermde (buitendijkse) gebieden,
over betere bescherming tegen overstromingsschade.

LESSEN DENEMARKEN

- Omdat vrijwel iedereen een brandverzekering heeft, is het percentage verzekerden tegen
overstromingen hoog.
- Doordat er niet één maar meerdere partijen in overleg beslissen of schade uitgekeerd zal
worden, kan dit proces langer duren dan wanneer een verzekeraar de schade uitkeert.

4.5

-

VERENIGDE STATEN
SAMENGEVAT:

- Overheid heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid om burgers te beschermen tegen
overstromingen en schade als gevolg daarvan. Wettelijke bescherming van het achterland
bestaat niet. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid
- Overheid stimuleert bewustzijn van risico's met het beschikbaar stellen van risico- en
evacuatiekaarten, handboeken, publiekscampagnes, etc.
- Bewoners in risicogebieden moeten zelf de risico's verzekeren, op basis van risicokaarten van
de federale overheid
- Verzekering alleen mogelijk indien de gemeente voldoet aan 'flood-plain management' eisen
van de federale overheid. Hoogte premie afhankelijk van risico en mate waarin voldaan wordt
aan bouwvoorschriften
- Verzekeraars innen premie en keren schadebedrag uit
- Overheid geeft per polis een bijdrage uit het National Flnod Insurance Program.
- Wanneer met een hypotheek van federaal geld wordt geïnvesteerd, is een verzekering
verplicht
Een belangrijk verschil tussen de VS en Nederland ligt in de filosofie over bestuurlijke
relaties en in de taak van de regering. Bovendien is de dreiging van overstromingsschade
veel hoger in de VS als gevolg van orkanen. Dat neemt niet weg dat grote delen van de
Amerikaanse kust vergelijkbaar zijn met het Nederlandse buitendijkse kustgebied.
In de VS is het mogelijk om bebouwing in overstroombaar gebied te verzekeren tegen
schade, via een combinatie van een commerciële verzekering met back up van de overheid.
Het systeem dat de VS hanteert is echter een totaal ander systeem dan dat in Frankrijk,
Spanje en Denemarken.
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Kenmerken

In de VS stelt de federale overheid risicokaarten op. De verzekeringspremie wordt bepaald
aan de hand van de kans op overstroming en de mate waarin het huis voldoet aan de
bouwvoorschriften.
Door herhaaldelijk optreden van omvangrijke schade zijn de particuliere verzekeraars
echter niet langer bereid om een overstromingsverzekering af te sluiten zonder dat de
federale overheid daarvoor garant staat. Sinds 1969 stelt de overheid dan ook een
gesubsidieerde verzekering beschikbaar via het National Flood Insurance Program (NFIP).
Dit programma omvat verzekeringen tegen overstroming door rivieren en vanuit zee. De
private maatschappijen innen de premies en keren bedragen uit en de maatschappijen
ontvangen hiervoor een vergoeding van de overheid per polis.
Deze verzekering is voor huiseigenaren alleen beschikbaar wanneer de lokale overheid
deelneemt in het verzekeringsprogramma. Dit is het geval wanneer de lokale overheid de
risicokaarten van de overheid erkent, voldoet aan de 'flood-plain management' eisen die het
programma stelt, en de voorschriften van het NFIP handhaaft. De gemeentes worden niet
verplicht gesteld deel te nemen aan het programma 1

.

Bouwbeleid

Particulieren hebben het recht om grond te kopen en te bebouwen waar ze willen. Ze
worden echter wel geacht en gestimuleerd om zelf bepaalde veiligheidseisen in acht te
nemen.
De gemeente stelt volgens het 'flood-plain management' eisen aan (nieuwe) bouwwerken.
Pas wanneer een bouwwerk voldoet aan de eisen, is het mogelijk een verzekering af te
sluiten. Een hypotheek is in deze gebieden ook alleen mogelijk als het bouwwerk voldoet
aan de bouwvoorschriften en daarmee verzekerd is. De verzekeringsplicht bij hypotheken
geldt echter alleen wanneer met een hypothecaire lening van federaal geld wordt
geïnvesteerd.
De verzekering biedt een maximale dekking van 250.000 dollar per schadegeval. Bij
bestaande bebouwing vergoedt de verzekering alleen de schade die voorkomen had kunnen
worden door te voldoen aan constructie-eisen. Bij nieuwe gebouwen (die al aan de
constructie-eisen voldoen), vergoedt de verzekering alleen de schade die is opgetreden aan
de paalfLindering beneden de Base Flood Elevation (BFE). Alleen wanneer de waterstand
hoger is geweest dan de BFE, kan een tegemoetkoming in schade in hogere delen van het
huis worden gekregen.

Communicatie

Omdat de overheid geen wettelijke verantwoordelijkheid heeft om burgers te beschermen
tegen overstroming en schade als gevolg daarvan, is de discussie minder politiek geladen
dan in Nederland, waardoor de overheid open kan communiceren over gevaren. In de VS is
men zich er sterk van bewust dat de acceptatie van maatregelen in risicogebieden (betaald
uit belastinggeld) sterk afhangt van het risicobewustzijn van bewoners en bestuurders.

Omgaan met uverstromingsrisico's langs de kust in de Verenigde Staten, lessen voor het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. RWS, 2005
Risicoheheersing in kustgehieden, voorbeelden uit de VS. RIKZ, 28 december 2004
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Periodes na rampen waarin het publiek zich bewust is van overstromingsrisico's worden
dan ook maximaal benut voor communicatie.

Voor- en nadelen

Het verzekeringsprogramma is succesvol dankzij de sterke ontwikkeling van nieuwbouw
langs de kust waardoor het aantal polishouders flink is toegenomen. De schade aan
nieuwbouw blijft relatief beperkt, omdat de verzekering eisen stelt aan de constructie van de
gebouwen in risicogebieden.
Nadeel is echter dat de ontwikkeling van nieuwbouw langs de kust onverminderd
doorgaat. Doordat verzekeren in buitendijks gebied mogelijk is, blijft het bouwen in dit
gebied aantrekkelijk en blijven mensen in gebieden wonen waar het risico hoog is. Het blijkt
dat bewoners in zeer risicovolle gebieden zelfs bij herhaaldelijke schade niet verhuizen,
waardoor 2/, van het aantal verzekerden verantwoordelijk is voor 38% van de claims. Hier
moet wel bij vermeld worden dat de grootste schade zich voordoet in buitendijkse
rivierengebieden. In het kustgebied is de schade gering dankzij de vereiste goede
bouwconstructies en strenge vergunningen.
Niettemin is de discussie over de effectiviteit van het verzekeringsprogramma opgelaaid,
doordat de omvang van de schade in de afgelopen jaren is opgelopen. Uit mondelinge
informatie hebben we een aanwijzing dat er zelfs in de VS, waar 60 jaar ervaring bestaat met
deze verzekeringen, gerede twijfel is over het inzetten van verzekeringen als instrument in
het waterbeleid. Reden voor deze twijfel is dat de overheid maatregelen moet nemen die
tegen het eigen belang ingaan. De belastinginkomsten uit bebouwing wegen voor de lokale
overheid nog altijd zwaarder dan het verminderen van de overstromingsrisico's. Hierdoor
worden bouwvergunningen vaak gehonoreerd ondanks het bekende risico.
Wat nodig is, is een sterke overheid die mensen uitkoopt in risicovolle gebieden, maar om
economische redenen gebeurt dit niet. De overheid kan een lege strook land niet
handhaven, omdat iedereen vrij is te bouwen als hij daarvoor kiest. In bevolkte gebieden
heeft de overheid de verplichting om infrastructuur en publieke voorzieningen aan te
passen, waardoor de totale schade voor de overheid toeneemt bij overstromingen. Eventueel
kan het verzekeringsprogramma aangepast worden en kunnen gebieden aangewezen
worden waar de overheid niet meer meebetaald aan bijvoorbeeld infrastructuur. Dit is de
discussie die nu dan ook gaande is.
LESSEN VERENIGDE STATEN
- Verzekering van overstromingsschade kan risicobewustzijn versterken, zeker als het een
voorwaarde is voor het verkrijgen van een hypotheek.
- Publiek bewustzijn van overstromingsrisico's is nodig voor acceptatie van beleid en om mensen
te laten zien hoe ze met risico's om kunnen gaan.
- Wanneer eisen worden gesteld aan de bebouwing (om aan een verzekering te kunnen
deelnemen), wordt de schade die optreedt bij overstromingen beperkt.

Omgaan met overstromingsrisico's langs de kust in de Verenigde Staten, lessen 5uur het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. RWS, 2005
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- Door de duidelijkheid en transparantie van het beleid in de VS kunnen burgers bewuste keuzes
maken. OP de kaarten is het risico op overstroming direct zichtbaar, en doordat de premie
hieraan gekoppeld wordt is het tevens direct voelbaar. De overheid beseft dat ze voor de
acceptatie van maatregelen afhankelijk is van het risicobewustzijn van de burgers en heeft
daarom een proactieve houding.
- Het bouwen in de risicozone gaat door. Hiermee neemt de kans op verhoogde schade voor de
overheid toe (bv. infrastructuur) en loopt een groter deel van de bevolking risico.

4.6

OVERIGE COMBINATIES TUSSEN OVERHEID EN VERZEKERAARS
Zowel Duitsland als Zweden kent een systeem dat vergelijkbaar is met het Nederlandse
systeem. Belangrijkste hierbij is juist de afwezigheid van een gedefinieerd systeem. In alle
drie de landen is schade door overstromingen niet verzekerbaar en reageert de overheid
tamelijk ad hoc op rampen.

4.6:1

DUITSLAND
SAMENGEVAT:

- Geen structurele regeling voor financiële voorzieningen i.g.v. rampen
- Geen formele verantwoordelijkheid van de nationale overheid om schade ten gevolge van
overstromingen te compenseren
- Bij rampen reageert de overheid ad hoc o.b.v. bijzondere regelingen
- Met name het federale niveau draait op voor schade bij grote overstromingen (gebaseerd op
opportuniteit). Deelstaten dragen soms bij aan financiering
- Verzekeren voor waterschade is mogelijk maar niet verplicht. Premies zijn gebaseerd op
risicozoneringskaarten opgesteld door verzekeraars met een storende overheid
Duitsland is een sterk gedecentraliseerd land. Bevoegdheden liggen bij de deelstaten. De
deelstaten dragen de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening. Dit kan leiden tot
een situatie waarin bij de deelstaten de politieke wil ontbreekt om hoogwaterrisico's te
verkleinen13 . In de praktijk draait het federale niveau echter voornamelijk op voor
schadecompensatie bij overstromingen. Hiertoe is de overheid bij de wet niet verplicht,
maar de politieke opportuniteit gebiedt het zo. Er bestaat echter geen specifiek
vergoedingssysteem voor rampschade. Dit is vergelijkbaar met de situatie in Nederland,
alleen dan zonder wettelijk kader zoals de Wts.
Na de Duitse overstromingen in 2002 is er echter een discussie op gang gekomen over
waterschade gerelateerde schadevergoedingen aan burgers en ondernemers. Net als in
Nederland is men betreffende dit onderwerp nog zoekende en blijkt het verzekeringsstelsel
niet afdoende.

11

Rolverdeling tussen nationale en locale overheden hij de ruimtelijke aanpak van wateroverlast.

Ervaringen in onze buurlanden en lessen voor Nederland. Project 'Water en ruimtelijke ordening in het
buitenland'. Koepelnotitie versie 30januari 2005. Europlano. R. Gerits, S. Nooteboom, W. Oosterherg
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Kenmerken

Water ,Jiadc aan huis of gebouw met toebehoren (exclusief de fundamenten) is vrijwillig
verzekerbaar d.m.v. een opstalverzekering. Bij het bouwen of kopen van een huis is een
opstalverzekering verplicht.
De premies zijn gebaseerd op risicozoneringskaarten die in eerste instantie door de
verzekeraars zelf zijn opgesteld. De overheid is sturend in de methodiek van het vaststellen
van de risicozoneringskaarten. Het maken van de risicokaarten is in 2000 gestart. Hierbij
wordt gezocht naar consensus tussen waterbeheerders, ruimtelijke ordenaars,
rampenbestrijding, belangenvertegenwoordigers en de verzekeraars.
De Mi.inchener ROck is een Duitse verzekeraar die zich bezig houdt met het verzekeren
tegen natuLirrampen. De maatschappij is tevens gesprekspartner van de meeste
overkoepelende rampenorganisaties in Duitsland en wordt gezien als een belangrijke
medespeler in het bestrijden en voorkomen van natuurrampen.

Regelingen overheid

In de praktijk blijkt dat de overheid bij natuurrampen bijzondere regelingen in het leven
roept. Bijvoorbeeld de Ilutopferhilfesolidariuitsgesetz van 2002 biedt steun voor eerste hulp en
wederopbouw door een fonds in het leven te roepen. Bedrijven en gezinnen kunnen dan
hulp krijgen voor zaakschade voor zover noch verzekeringen, noch anderen
schadevergoeding bieden. Als dat wel het geval is, dienen tegemoetkomingen te worden
terugbetaald. Het doel van het fonds is vooral te voorzien in een snelle vergoeding voor
zaakschade. Bij vergoeding van schade als gevolg van letsel wordt ervan uitgegaan dat
hierin wordt voorzien door de sociale zekerheid. Zowel de federale overheid als de
deelstaten dragen bij aan de financiering bij rampen .
LESSEN DUITSLAND

Het uit elkaar trekken van de verantwoordelijkheid voor schadevergoeding (federaal niveau)
en de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening (deelstaten en regio's) leidt tot een
situatie waarin bij veel deelstaten en regio's de politieke wil ontbreekt om in de ruimtelijke
ordening met hoogwaterrisico's rekening te houden.
- Verzekeraars kunnen optreden als motoren achter een sterk waterbeleid.
- De discussie aangaande het beleid met de risicozoneringskaarten is nieuw. Over het succes valt
nog weinig te zeggen.

4.6.2

ZWEDEN
SAMENGEVAT:

- Geen structurele regelingen voor financiële voorzieningen in geval van rampen. Financiële
tegemoetkomingen bij overstromingen worden door de nationale overheid op ad hoc basis
gecompenseerd
- Bij compensatie a.g.v. ramp staat sociale zekerheid voorop, aangevuld met first partyverzekeringen die afhankelijk van polisvoorwaarden vergoeding kunnen bieden voor schade
door rampen
- Verzekeringen zijn niet verplicht

Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland. Metro, Maastricht, 26januari 2004
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Net als in Duitsland is er geen bijzondere en structurele regeling voor slachtoffers van
waterrampen, behalve enkele ad hoc-oplossingen.

Kenmerken

Het uitgebreide stelsel van sociale zekerheid vervult een prominente positie in Zweden. De
sociale zekerheid wordt aangevuld met collectieve en private first party-verzekeringen.
Deze laatste kunnen in bepaalde gevallen over een origelimïteerde dekking beschikken". Ter
vergelijking: ongeveer 60°/ van de schade wordt vergoed via de sociale zekerheid en 30'Y
komt voor rekening van verzekeringen. De resterende 10 '/ zou via
aansprakelijkheidsclaims moeten worden vergoed, maar hiervoor wordt er zelden
geprocedeerd. In de praktijk wordt het Zweedse sociale zekerheidssysteem geacht een
ruimhartige vergoeding te bieden, waardoor een beroep op het aansprakelijkheidsrecht niet
meer nodig is.
Indien slachtoffers onvoldoende blijken te worden gecompenseerd, kan de overheid buiten
de wettelijke basis om tegemoetkomingen uitkeren. Zo bestaat er bijvoorbeeld een Zweeds
rampenfonds. Voor zover in Zweden gemeenten verantwoordelijk zijn voor additionele
vergoedingen, worden gemeentebesturen daarin (grotendeels) gecompenseerd door de
nationale overheid.

LESSEN ZWEDEN
- In theorie is er voldoende schadecompensatie voor slachtoffers, in de praktijk blijken de
tegemoetkomingen matig door onduidelijkheden in verantwoordelijkheid en ad hocoplossingen

FinanciUle voorzieningen na rampen in het buitenland. Metro, Maastricht, 26januari 2004
Solidariteit met beleid, aanbevelingen over financiële tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten.
Commissie tegemoetkomingen hij rampen en calamiteiten (CTRC). Den 1 -laag, december 2004
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Voorzieningen door de
overheid
5.1

INLEIDING
In zowel België als Australië is de mogelijkheid afwezig een verzekering af te sluiten tegen
overstromingsschade. In beide landen vervult de overheid een belangrijke rol in
schadevergoeding bij overstromingen door de aanwezigheid van fondsen. In België is men
echter vanaf 2003 aan het overschakelen op een systeem waarbij het mogelijk is een
verzekering af te sluiten. Beide landen worden in dit hoofdstuk besproken.

HUIDIG SYSTEEM_BELGIË
SAMENGEVAT:

- België beschikt over de Nationale Kas voor Rampschade: hieruit wordt (een deel van) de directe
schade vergoed
- Het Rampenfonds wordt gefinancierd uit algemene middelen, schenkingen en legaten
- België heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee overstromingsrisicos via commerciële
verzekeraars verzekerd kunnen worden (medio 2006 in werking)
Naar aanleiding van de overstromingen in de provincie Antwerpen in januari 1976, heeft de
Belgische overheid een wetvoorstel ingediend om schadevergoedingen aan goederen van
particulieren door natuurrampen wettelijk te waarborgen. De grondslag van deze wet is
gelegen in het Belgische sociale verzekeringsstelsel dat gebaseerd is op het Bismarck-model
van onderlinge solidariteit en verzekering, waarin de Belgische overheid haar burgers een
recht op gezondheid en op bestaanszekerheid wil garanderen. Sindsdien bestaat er in België
een financiële tussenkomst door de staat bij het afwikkelen van zaak schade 7

.

Kenmerken

Via de Nationale Kas voor Rampschade wordt schade vergoed die niet gedekt wordt door
verzekeringsmaatschappijen, zoals schade door natuurrampen. De Nationale Kas voor
Rampschade bestaat uit een Nationaal Fonds voor Algemene Rampen en een Nationaal
Fonds voor Landbouwrampen.
De fondsen vergoeden niet de volledige schade, maar komen tegemoet in de kosten. In
beginsel wordt alleen directe schade vergoed. De gedupeerde heeft hierbij een eigen risico
van 250 euro.

17

Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland. Metro, Maastricht, 26januari 2004
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De uitkering van de schade is maximaal 65.000 euro, dit is echter afhankelijk van de mate
waarin het Fonds toereikend is om de schade te vergoeden. Voor het restant van de kosten
kan krediet bij de overheid worden gevraagd. Afhankelijk van de ernst en omvang van de
ramp kunnen gedupeerde gebruik maken van 'potjes' die speciaal voor de ramp zijn
vrijgemaakt door de Belgische overheid 1 '.
Het Fonds wordt gefinancierd uit algemene middelen, schenkingen en legaten, uit de
opbrengst van de belegging van bezittingen en uit een gedeelte van de winst van de
Nationale Loterij 1 . De financiering uit het rampenfonds vindt op ad hoc-basis plaats. Dit
betekent dat na een ramp wordt gekeken in hoeverre binnen de algemene middelen gezocht
kan worden naar financiële dekking van de schadeloosstelling.
Schade door brand, bliksem en ontploffing zijn als algemene rampen uitgesloten, omdat dit
risico's zijn waar men zich tegen kan verzekeren. Ook stormschade (aan onroerend goed) is
uitgesloten, omdat het stormrisico sinds 1995 verplicht is opgenomen in de
brandverzekering.

Definitie natuurramp

Voordat de procedure tot vergoeding van schade opgestart wordt, moet eerst worden
aangetoond dat er sprake is van een natuurramp. Dit wordt bepaald aan de hand van de
volgende twee voorwaarden:
De gebeurtenis moet een 'uitzonderlijk karakter' vertonen of van een 'niet te voorziene
hevigheid' zijn;
De gebeurtenis moet belangrijke schade veroorzaakt hebben. De urgentie van de schade
(de belangrijkheid) wordt beoordeeld op basis van een globaal minimum bedrag van de
schade per gebeurtenis en van de gemiddelde schade per gezin van de mogelijke
slachtoffers. Criteria om deze urgentie te bepalen zijn:
De gebeurtenis moet een schade veroorzaakt hebben van een totaal bedrag van
minstens 1.250.000 euro;
Het gemiddelde bedrag van de schade per gezin van de slachtoffers moet meer dan
5.000 euro bedragen.

Verloop procedure erkenning algemene ramp

Wanneer aan alle criteria wordt voldaan, stelt de F.O.D. Binnenlandse Zaken een ontwerp
van Koninklijk Besluit op waarbij de gebeurtenis als algemene ramp (natuurramp)
beschouwd wordt en waarin de geografische uitgestrektheid van de ramp afgebakend
wordt. De aanvraag tot tegemoetkoming van de kosten moet uiterlijk drie maanden na de
verklaring van de ramp ingediend worden bij de Provincie. De Provincie behandelt het
verzoek en keert het schadebedrag uit.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij wateroverlastschade. Concept rapport. M. Kok, A.
Barendregt. HKV Lijn in Water. September 2004. Opdrachtgever: RWS-RIZA
Financiële voorzieningen na rampen in het buitenland. Metro, Maastricht, 26januari 2004
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Voor- en nadelen Rampen fonds
Ondanks het sociale beleid van de Belgische regering aangaande schadevergoedingen na
natuurrampen, is er kritiek op het Rampenfonds ° :
• Het kan lang duren voordat er een Koninklijk Besluit wordt genomen;
• De vergoeding is beperkt, het is meer een tegemoetkoming dan een echte
schadevergoeding (de uitkering is maximaal 65.000 euro);
• De procedures van schadeafhandeling verlopen langzaam;
• Er is sprake van budgettaire onzekerheid omdat de jaarlijkse lasten niet kunnen worden
begroot;
Er is geen ruimte voor particuliere verzekeringen binnen de wet. Hiermee werden
natuurrampen als overstromingen vaak uitgesloten van de verzekeringsdekking.

53

NIEUW SYSTEEM BELGIË
SAMENGEVAT:

- Verzekering voor rampen verplicht in risicozones bij afsluiten brandverzekering
- Tariferingbureau bepaalt basispremie, verzekeraars mogen zelf ook premie bepalen
- Verzekeraars mogen dekking weigeren voor nieuwe bebouwing in risicovolle gebieden
- Bestaande bebouwing in risicovolle gebieden moet verzekerd kunnen worden
- Nog onbekend of premies wel of niet op basis van gedifferentieerde risicogebieden worden
bepaald

Door de kritiek op het huidige systeem, is in België in 2003 een wetsontwerp opgesteld
waarin vastgelegd is dat overstromingsrisico's gedeeltelijk commercieel verzekerd moeten
kunnen worden. In deze nieuwe wet dienen verzekeraars de dekking van
overstromingsrisico's in een brandverzekering te garanderen. Hiermee gaat België
binnenkort over op een systeem dat vergelijkbaar is met Frankrijk.
Het wetsvoorstel van 21 mei 2003 is inmiddels op een aantal punten aangepast. Een nieuw
wetsontwerp (17 september 2005) is opgesteld om een aantal hindernissen van de eerste wet
te corrigeren. In de eerste wet was de dekking beperkt tot slechts één ramp
(overstromingen), en toegespitst op de gebouwen die in een risicogebied liggen. Dit
betekende dat de verzekering alleen de hoge risicogebieden dekte, met als gevolg dat de
premies te hoog zouden worden.
In de nieuwe wet worden ook andere natuurrampen meegenomen. Het gaat hierbij om:
• Aardbevingen;
• Overstromingen (gedefinieerd als het buiten de oever treden van waterlopen, kanalen,
vijvers, meren en zeeën, ten gevolge van atmosferische neerslag, het smelten van sneeuw
of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf);
• Het overlopen van of de opstuwing van openbare riolen;
• Aardverschuivingen of grondverzakkingen.
De verplichte dekking wordt uitgebreid tot alle verzekernemers die een brandverzekering
afsluiten (en dus niet alleen inwoners van risicovolle gebieden). Door het aantal
verzekernemers te verhogen kunnen de premies lager blijven' 1

.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hij wateroverlastschade. Concept rapport. M. Kok, A.
Barendregt. HKV Lijn in Water. September 2004. Opdrachtgever: RWS-RIZA
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Uit een telefonisch interview met een Belgische verzekeraar (Ethias) kwam het volgende
naar voren: Het nieuwe systeem zal rond juli 2006 in werking treden. Het precieze moment
hangt af van het moment dat het Tariferingbureau operationeel zal zijn.

Tariferingbureau

Het Tariferingsbureau is momenteel aan het uitzoeken of zij gedifferentieerde premies (naar
risicogebied) gaat hanteren, of toch kiest voor een vaste premie. Ethias verwacht hier begin
2006 meer duidelijkheid over te hebben. Vooralsnog lijkt de voorkeur uit te gaan naar
gesegmenteerde premies. In België is dit echter lastiger dan in Nederland, aangezien het
door hoogteverschillen (ook binnen één straat) niet mogelijk is om dit naar postcode in te
delen.
Uiteindelijk zal het bureau een basistarief vaststellen, waarvoor in principe de
bovengenoemde natuurrampen verzekerd moeten kunnen worden. Wanneer een
verzekeraar als gevolg van een te hoog risicoprofiel een klant weigert, moet de verzekeraar
de klant verwijzen naar het Tariferingsbureau. Deze treedt in dat geval op als verzekeraar,
tegen het vastgestelde tarief.
Het Tariferingsbureau beheert de "compensatiekas". Hierin komen de premies terecht van
klanten die via het Tariferingsbureau de verzekering afsluiten. Wanneer zich een ramp
voordoet, moeten alle deelnemende verzekeraars naar marktaandeel meebetalen aan de
schade. Een verzekeraar met een marktaandeel van 8% betaalt dus 8% van het totale
schadebedrag uit. Hiermee worden de risico's gespreid. Wanneer de totale schade de 280
miljoen euro overschrijdt, springt het Rampenfonds bij.

Risicogebieden

Tot voor kort bestond er in België onzekerheid over het afbakenen van de risicozones. Op 12
oktober 2005 zijn middels een Koninklijk Besluit de criteria vastgesteld, op basis waarvan
Gewesten hun risicozones dienen af te bakenen. De risicozones worden bepaald aan de
hand van een tweetal criteria:

Terugk't'r:
De frequentie van de overstroming vanuit zee of waterlopen moet kleiner of gelijk zijn
aan 25 jaar. Wanneer er binnen 10 jaar meer dan twee overstroming plaatsvinden,
wordt het gebied aangemerkt als risicovol.

Be/aiigrijkheid:
De diepte van overstroming bepaalt de ernst van de overstroming. De diepte moet
minstens 30 centimeter bedragen.
In het Koninklijk Besluit is het begrip risicozones daarom als volgt gedefinieerd:
Een risicozone is een plaats die aan terugkerende en belangrijke overstromingen
blootgesteld wordt of blootgesteld kan worden. Deze zone stemt overeen met een hoog
overstromingsrisico.

http://www.belgium.he , 21 december 2005
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Bouwbeleid

Per 1juli 2006 moeten de verzekeraars alle bestaande bebouwing (ook in risicogebieden)
deze verzekering aanbieden. Voor nieuwe bebouwing geldt dat een verzekeraar een
verzekernemer mag weigeren. Dit ligt erg gevoelig in België, omdat de waarde van risicovol
grondgebied hierdoor zal dalen.

Rol Rampen fonds

Ook in het nieuwe stelsel houdt de Nationale Kas voor Rampschade een functie. In totaal
dekken de verzekeraars een bedrag van 280 miljoen euro voor overstromingen. Het
Rampenfonds springt in wanneer dit bedrag wordt overschreden. Dit is echter nog nooit
voorgevallen

LESSEN NIEUWE SYSTEEM BELGIË

- Het verzekeren van overstromingen in louter risicovolle gebieden bleek niet haalbaar, vanwege
de hoge premies die hieruit voortvloeiden. Een brede natuurrampen-verzekering voor alle
gebieden blijkt een goed alternatief.
- Het vaststellen van risicovolle zones is lastig en is bovendien een politiek gevoelig issue.
Grondprijzen en onroerende goederen in risicovolle gebieden kunnen in waarde dalen.
- Verzekeraars mogen nieuwe bebouwing in risicovolle gebieden weigeren te verzekeren.
Hierdoor ontstaat een duidelijke communicatie naar burgers over het risicoprofiel van het
gebied waar zij zich willen vestigen.
- Het Tariferingsbureau spreidt de risico's voor verzekeraars.

5.4 -

AUSTRALIË
In Australië bestaat de mogelijkheid niet om een verzekering af te sluiten tegen
overstromingsschade. Wel heeft de overheid fondsen ingericht voor een tegemoetkoming bij
schade door wateroverlast. Bij overstromingen wordt indien nodig door de overheid een
nieuw fonds opgericht.
Op dit moment zijn er drie fondsen beschikbaar:

Natural Disustt'r Relief Arrangrments
Dit fonds is opgezet om ondersteuning te bieden aan overheden bij natuurrampen.
Voor verscheidene zaken kan een financiële tegemoetkoming worden verkregen. Zo
verstrekt het fonds leningen aan boeren, aan kleine bedrijven en aan non profit
organisaties om de schade te herstellen. Tevens is het ook mogelijk een bijdrage voor
psychologische hulp aan te vragen.

Corn rnonwea/tlz Fin vi /tssistt'nce Package
Dit fonds is beschikbaar voor bepaalde delen van Australië en is aanvullend op het
hierboven beschreven fonds. Dit fonds is gericht op compensatie voor de agrarische
sector.

Telefonisch interview Ethias,

21

december 2005

http:/ /www.belgiurn.be, 21 december 2005
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lederal 1 lood Recover/ Fund
Dit fonds is in november 2000 opgericht na ernstige overstromingen in enkele delen van
Australië. Het fonds is gericht op een snel herstel van de schade door de lokale
gemeenschappen. De getroffen gemeente moet zelf de bijdrage aanvragen.
LESSEN AUSTRALIË
Aangezien het in Australië voor iedereen duidelijk is dat de overheid inspringt bij
overstromingen en er geen mogelijkheid bestaat een verzekering af te sluiten, ontstaat er ook
geen onduidelijkheid over de vraag of de overheid een financiële tegemoetkoming moet geven.
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HOOFDSTUK

6

Conclusies en lessen
voor Nederland
6.1

INLEIDING

Het ligt voor de hand om voor visievorming en/of beleidsontwikkeling eerst bij" de buren"
te kijken hoe zij het doen. De vertaling van buitenlandse voorbeelden naar de Nederlandse
situatie is logisch zolang de zuivere vergelijkbaarheid maar niet uit het oog wordt verloren.
Dit maakt het soms noodzakelijk om te herdefiniëren of te abstraheren.
In de vraagstelling over verzekerbaarheid van opstallen in de buitendijkse gebieden komen
we bijvoorbeeld verschillende scopes van het begrip "ramp" tegen. Daarnaast is het begrip
"buitendijks" typisch Nederlands, simpelweg vanwege het ontbreken van op grote schaal
aangelegde zeewering in het buitenland.
Deze rapportage richt zich op buitendijkse risico's, niet zijnde rampen. Bij de uiteindelijke
visievorming moeten de begrippen goed gedefinieerd worden. Een natuurverschijnsel dat
een deel van de buitendijkse bebouwing beschadigt, zal bijvoorbeeld door velen al als ramp
worden beschouwd.
De stelling dat indien er geen dijken zijn, het gehele land "buitendijks" is, kan in technische
zin verdedigd worden. Echter vanuit het oogpunt van risico-opinie (= subjectief
risicogevoel) is er wel degelijk verschil: mensen die birmendijks wonen, vertrouwen de
overheid op voldoende inspanning om de dijken zodanig in stand te houden dat ze
beschermd zijn tegen "normaal" onheil. De overheid zal altijd door burgers aansprakelijk
gehouden worden indien de inspanning onvoldoende blijkt en tot schade leidt. In het
buitendijkse gebied geldt meer de eigen verantwoordelijkheid, juist omdat het buiten de
beheerde waterkering ligt. De keuze om buitendijks dan wel binnendijks te gaan wonen/
werken wordt bewust gemaakt.
Een belangrijke, harde factor in de vergelijking met buitenlandse voorbeelden is de ligging
van het land en de bebouwing ten opzicht van N.A.P. Door inhoudelijke bestudering van
risicokaarten en uitwerkingen van de risico's kan de vergelijkbaarheid van de Nederlandse
situatie met één of meer andere landen worden onderbouwd.
De genoemde risico's van overstromingsschade zijn z6 specifiek dat deze in Nederland op
reguliere (opstal)verzekeringspolissen niet voorkomen. In het algemeen zijn de risico's
evenmin als natuurrampen (uitgezonderd zware storm) gedekt op reguliere polissen.
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Keuze verzekeraars en communicatie overheid

Voor verzekeraars is het in beginsel de Vrije keuze om op basis van bedrijfseconomische
overwegingen een verzekering aan te bieden en daarbij de voorwaarden vast te stellen
(uitsluitingen, maximering vergoeding, eigen risico, premiehoogte, preventie, etc..). Indien
verzekeraars een dergelijk product niet op de markt brengen, bijvoorbeeld vanwege het
ontbreken van het solidariteitsbeginsel, is het goed om op voorhand af te wegen wie
opdraait voor de schade. De overheid wil vanzelfsprekend niet op voorhand aansprakelijk
zijn en met enkele onduidelijkheden in de bestaande wet- en regelgeving is het daarom
belangrijk definities helder te krijgen en verantwoordelijkheden en taken helder en volledig
af te bakenen en dit naar de burger te blijven communiceren. Bij calamiteiten in het verleden
is echter gebleken dat de maatschappelijke druk sterk bepalend is voor het leveren (en de
hoogte) van een financiële bijdrage.
Hoe meer de overheid blijft wijzen op de risico's en de eigen verantwoordelijkheid, hoe
sterker haar positie is bij schadeclaims. De communicatie moet niet beperkt blijven tot het
vergunningentraject, want ook anderen dan de ontwikkelaars lopen risico's (kopers,
huurders, etc.). Anderzijds zal een overheidsstimulans om buitendijks te bouwen een
ontkrachting van die positie betekenen.

LESSEN UIT DE LANDEN ALGEMEEN

De belangrijkste conclusies uit de verschillende buitenlandse voorbeelden zijn:
• In het buitenland wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnendijks en buitendijks;
• In het buitenland wordt vrijwel geen onderscheid gemaakt tussen dekking voor zoet en
zout water;
• De meeste verzekeringspolissen voor opstal en inboedel kennen (in tegenstelling tot
Nederland) dekking voor schade als gevolg van natuurrampen;
• Veelal is er bij deze polissen samenhang met andere risico's (zoet water, riooloverloop)
zodat de discussie wel/geen ramp vermeden wordt;
• Bij een niet-verplichte verzekering zullen de minder draagkrachtigen, maar ook degenen
die bewust het risico nemen, onverzekerd zijn;
• Bij een aantal landen bepaalt het risicoprofiel (meestal per regio) mede de premie.
Communicatie over risicokaarten is in dat geval bijzonder belangrijk; hierdoor ontstaat
transparantie en is een ieder zich bewust van zijn risicodeel;
• In België en Spanje is ervaren dat alleen waterschade door overstromingen niet rendabel
in een verzekering kan worden ondergebracht;
• Bij een volledig commerciële verzekering stellen de verzekeraars voorwaarden aan de
overheid (goede afspraken over wat voldoende bescherming is);
• De overheid kan bijdragen door middel van medebetaling aan de premie, fiscale faciliteit,
herverzekering en garantstelling;
• De financiële dekking kent altijd maximering (bedrag en risicoprofiel bv. 1/75 jaar);
• Uitsluiten solid ari teitsbeginsel (iedereen betaalt, zowel de niet- als wel- risicogebieden)
en drukkende invloed (door de overheid) op premies leiden tot onverzekerbaarheid;
• Fondsen (overheidsgeld) ontstaan na excessen in het verleden; vaak leningen,
ondersteuning bedrijven, sociale motieven. Omvang wordt vaak ad hoc bepaald;
• Mengvormen overheidsbijdrage/verzekering vragen om duidelijke definities en
communicatie; de combinatie is de rode draad bij de succesvol op de markt aanwezige
verzekeringsproducten;
• Verzekering kan versterkend werken op vergroting risicobewustzijn overstromingen bij
(water-)beleid;
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• Bij een verzekering puur voor wateroverlast (VS) wordt het risicoprofiel van een woning
door kans op overstroming goed zichtbaar. Dit verheldert de communicatie. Het
opnemen van een overstromingsverzekering in een rampenverzekering maakt het
risicoprofiel minder inzichtelijk.

6.3

TOEPASBAARHEID VAN DE VERSCHILLENDE HOOFDCATEGORIEËN VOOR NEDERLAND

In onderstaande tabel is aangegeven welke kenmerken van de hoofdcategorieën juist wel,
en welke minder of niet toepasbaar zijn in Nederland.

Engeland

meer verzekernemers

komt bij de markt, dit

Fiscale vrijstelling verzekeraars is

brengt een risico met zich

interessant voor verzekeraars

mee (in hoeverre

• Overheid moet zich gaan

uitvoering waterbeleid

verantwoorden voor haar beleid

afhankelijk maken van

(verzekeraars oefenen druk uit op

verzekeraars?)

de overheid)

Minder draagkrachtigen

• Sluit aan bij de wens van een
transparant systeem (risico's en
verzekeringsvoorwaarden) en

kunnen de premie niet
opbrengen
1 • Wellicht kan de overheid 1

tevens bij overheidsbeleid dat

het gevraagde (door

burger eigen

verzekeraars)

verantwoordelijkheid moet

veiligheidsniveau in het

nemen

buitendijkse gebied niet
giranderen

Private partijen en

• Transparantie

Het blijkt vaak lastig om

overheid

• Bredere context (dekking) geeft

heldere definities te

Frankrijk
Spanje
• België(nieuw)
Denemarken

meer verzekernemers
• De wil van verzekeraars om mee

formuleren (afbakening) 1
Verplichte verzekering,

te werken doordat overheid als

uniforme premie, door

herverzekeraar optreedt. Premies

overheid bepaald: zeer

kunnen laag blijven wanneer de

klein deel polishouders

overheid garant staat

ontvangen overgrote deel

• Rampen onderdeel
standaardverzekering
• Uitkering indien waterstand
boven vastgestelde hoogte komt

vergoedingen (tot hoe
ver gaat solidariteit?)
Politieke gevoeligheid:
met het vaststellen van
risicovolle zones kan
waarde grondprijs en
goederen dalen
• In Nederland ontbreekt
een basissysteem van
verzekeringen waarop
verder kan worden
gebouwd

ARCADIS

1 42

HET VERGOEDEN VAN OVERSTROMINGSSCHADE; LESSEN UIT HET BUITENLAND

•

VS

•

•

•

In combinatie met

Bebouwing en bevolking

bouwvoorschriften kan

in risicovol gebied neemt

verzekering effectief instrument

toe. Hiermee neemt kans

zijn in het beperken van schade

op schade voor overheid

en vergroten van risicobewustzijn

en risico voor bevolking

Premie kan laag blijven doordat

toe. Bovendien moet

overheid eraan meebetaalt

communicatie naar

Actieve houding overheid

burger over eigen risico
volledig zijn

Voorzieningen

Solid ariteitsb eginsel biedt

door de overheid

zekerheid voor bevolking

•

•

•

Veel procedLlres
Ambtelijke bemoeienis

België (oud

van alle bestuursniveaus

systeem)

Onduidelijke definities

Australië

en uitsl uitingen
•

Politieke gevoeligheid,
per kabinetsperiode kan
beleid verschillen
Bijdragen zijn vaak
leningen of van beperkte
omvang

Overige vormen
• Duitsland
•

•

Sociale zekerheid staat voorop

•

Geen structurele regeling
Verantwoordelijkheid

Zweden

overheid: reactief/ ad
hoc
•

Ad hoc-regelingen
creëren
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HOOFDSTUK

7

Advies en
aanbevelingen voor vervolg

IN LEIDING

Nederland is zoekende in haar beleid aangaande mogelijkheden voor schadecompensatie bij
overstromingsschade in het buitendijkse kustgebied. De behoefte bestaat om meer
economische activiteiten in het buitendijkse gebied te vestigen. Tegelijkertijd bestaat er
onduidelijkheid in wet- en regelgeving en over de verantwoordelijkheid wie het risico en de
schade draagt in geval van overstromingen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wanneer een
gebeurtenis een ramp is en de Wts van toepassing kan worden verklaard.
In Nederland is er veel geregeld, maar er is geen structurele regeling en de financiële
afhandeling bij overstromingen blijkt redelijk op ad hoc-basis plaats te vinden. Er bestaat
geen inmenging van commerciële verzekeraars bij waterrampen. Bovendien zijn veel
bewoners van buitendijkse gebieden in Nederland zich niet bew List van het feit dat ze
onverzekerd zijn tegen mogelijke schade als gevolg van hoog water. Ook is het
risicobewustzijn laag en wordt er snel gekeken naar de (rijks)overheid in geval van
wateroverlastschade. Het is duidelijk dat de overheid verantwoordelijk is bij nalatig
handelen. Hiervoor bestaan echter geen eendLudige beoordelingscriteria, waardoor de
zorgplicht van de overheid ondLudelijk is.
Onder andere door recente rampen als de overstromingen in New Orleans komen vragen
over financiële vergoeding bij buitendijkse overstromingsschade meer en meer naar voren
in de publieke opinie. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen stelt dat Nederland toe
moet naar een situatie waarin de rijksoverheid explicieter vastlegt dat zij geen
verantwoording kan nemen voor risico's die burgers of andere overheden bewust nemen.
Het lijkt redelijk om de risico's van wonen in buitendijks gebied toe te wijzen aan de
bewoners van deze gebieden. Deze verantwoordelijkheid wordt ook benadrukt in het
Nationaal Bestuursakkoord Water. Schultz pleit bovendien voor een flexibelere opstelling
van de verzekeraars.
Het Verbond van Verzekeraars geeft aan geen mogelijkheden te zien voor het commercieel
verzekeren van overstromingsschade in het buitendijkse gebied. De toepasbaarheid van
diverse buitenlandse voorbeelden toont echter aan dat het voor Nederland de moeite waard
is om de mogelijkheden voor verzekeren verder uit te werken.

ARCADIS

1 44

HET VERGOEDEN VAN OVERSTROMINGSSCHADE; LESSEN UIT HET BUITENLAND

7.2

-

UIT TE WERKEN OPLOSSINGSRICHTINGEN

Uit de diverse voorbeelden uit het buitenland blijkt dat er meerdere alternatieve
verzekeringsconstructies bestaan. Gezien de buitenlandse lessen uit hoofdstuk 6 en het
regelmatig voorkomen van deze mogelijkheid, lijkt voor Nederland de mogelijkheid
interessant om de combinatie 'overheid - private partijen' verder uit te werken: de overheid
vult aan waar het markttechnisch niet haalbaar is, er bestaat duidelijkheid naar alle partijen,
de bevolking draagt voor een deel eigen verantwoordelijkheid door eisen gebaseerd op
risicokaarten en bouweisen sluiten aan bij de vergunningverlening.

Keuzes

Het blijkt dat bij het opzetten van een overstromingsverzekering vele keuzes gemaakt
moeten worden. Deze keuzes hebben voornamelijk betrekking op de volgende
vraagstukken:
• In hoeverre is vergoeding voor overstromingsschade een publieke of een private
aangelegenheid?
• Fonds of (internationale) (her)verzekering?
• Tot waar reikt de invloed van de verzekeraars? (afhankelijkheid van de overheid van
andere partijen)
• Wat is de relatie van buitendijkse schade met binnendijkse schade?
• Wat is de relatie van buitendijkse schade in het kustgebied en in rivierengebieden?
• Moet er een onderscheid gemaakt worden in schade door zoet en zout water?
• In hoeverre moeten verzekernemers participeren?
• Uitgebreide dekking (meerdere oorzaken) of specifiek overstromingen onder de dekking
laten vallen?
• Vrijwillige of verplichte deelname aan verzekering?
• Zorgplicht voor degenen die premies niet kunnen dragen?
• Uniforme of gedifferentieerde bijdrage naar risico (op basis van locatie, manier van
bouwen, en oorzaak)?
Hoe worden eigen risico en maximale uitkering vastgesteld?
Bij het maken van keuzes moet onder andere rekening worden gehouden met de
consequenties voor de volgende zaken:
Omvang potentiële schade
• Omvang potentiële risico
• Communicatie over risico's en over handelingsperspectief burgers
Gevolgen voor preventie-activiteiten
Wat betreft het laatste doet de vraag zich ook voor, in hoeverre men vertrouwen in de
overheid mag hebben aangaande preventieve maatregelen indien men van deze overheid de
vergunning krijgt om buitendijks te bouwen. Men mag immers verwachten dat daarbij
zodanige voorwaarden worden gesteld (conform bijvoorbeeld Bouwbesluit) dat de risico's
niet groter zijn dan binnendijks.
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Op/ossingsrich tin gen

Gegeven onze kennis op het gebied van verzekeren en waterbeleid komen wij tot de
aanbeveling om onderstaande oplossingsrichtingen verder uit te werken. We gaan er bij
deze oplossingsrichtingen van uit dat voor Nederland de overheid een rol zal blijven spelen
bij de afhandeling van schade, omdat de haalbaarheid van een puur commerciële
verzekering markttechnisch betwijfeld moet worden.

Overheid als (her) verzeke raar
Deze publieke/ collectieve oplossing komt in beeld wanneer een oplossing door het private
systeem niet mogelijk is. Deze oplossingsrichting sluit nauw aan bij de huidige praktijk,
waarin de overheid als vangnet dient.

Onderlin'e Vvaarborginaatschappi/ met overheidsdekking
Een onderlinge is een organisatievorm van verzekeren waarbij de leden (=verzekerden)
hebben besloten elkaar op basis van wederkerigheid de gewenste zekerheid te verschaffen.
Het belang van de vereniging is het gezamenlijke ledenbelang en de leden ven de
onderlinge hebben zeggenschap over hun onderlinge.
Er zijn vele vormen mogelijk waarbij een onderlinge waarborgmaatschappij een rol kan
spelen.

Vrijwillig' waterverzekering of vri/willige rampenver:ekering
Bij een vrijwillige verzekering kan gekozen worden om alle typen van wateroverlast of
meerdere oorzaken van rampen (vergelijkbaar met de Catastrofe Risico Polis van Euroiloyd
Amsterdam) onder de dekking te laten vallen. Schade wordt in beide gevallen alleen
vergoed voor diegenen die zich verzekerd hebben. De overheid trekt zich terLig voor
vergoeding van schade.
We gaan ervan uit dat een eventuele verzekering niet verplicht zal zijn. Een verplichte
verzekering zorgt voor het voldoen aan het solidariteitsbeginsel, maar zal maatschappelijk
als onterecht ervaren worden als alle Nederlanders voor een specifiek risico van een kleine
groep moet betalen. Bovendien strookt een verplichte verzekering niet met het bevorderen
van de eigen verantwoordelijkheid. De opzet moet zo zijn dat de verzekering aantrekkelijk
genoeg is voor een groot aantal verzekernemers.

Verplichte waterdekking in bijvoorbeeld opstal en inboedelpolis
Een optie is de dekking voor overstromingen verplicht te laten meedekken op vrijwillige
verzekeringen, zoals de opstal en inboedel verzekering. De overheid schrijft hierbij voor dat
de schade als gevolg van overstromingen niet meer uitgesloten mag worden van de polis.
Het is de vraag of deze oplossing vanuit juridisch oogpunt haalbaar is.

Oplossing vanuit de LU
Wat zijn de mogelijkheden voor een gezamenlijke EU-aanpak (verzekering/ fonds/
onderlinge) bij overstromingen in het kustgebied?
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Voorwaarden

Bij iedere oplossingsrichting gelden de volgende voorwaarden:

Bevordering risicobewustzi/n in buitendi/ks gebied
De keuze voor het wonen in buitendijks kustgebied wordt door de burger zelf gemaakt.
Gezien het lage risicobesef moet het risicobewustzijn van bewoners in buitendijks gebied
worden bevorderd. Voor verzekeraars is risico-opinie van belang: de risicodrager moet
zich bewust zijn van het risico en van de schade die kan optreden en dat als zodanig
inschatten. Hierbij zijn afgebakende definities en heldere communicatie over
verantwoordelijkheden essentieel.

Optimale prikkel voor preventie
Preventieve maatregelen bij ontwerp en bouw zijn noodzakelijk om schade door
wateroverlast te beperken. Het is van belang om optimale prikkels voor preventie te
geven. In de wettelijke bepaling in het Bouwbesluit moeten duidelijke afspraken komen
over deze preventieve maatregelen wat betreft bouwrijp maken van terreinen en het
ontwerpen van gebouwen in risicogebied.

fleldere af pra ken en communicatie over veran twoordelijk lieden en norinstelling
Een antwoord op de vraag of schade door wateroverlast verzekerbaar te maken is, kan
pas worden geven als er overeenstemming bestaat over verantwoordelijkheden en
veiligheidsnormstelling. Om deze overeenstemming te bereiken is onder andere overleg
met het Verbond van Verzekeraars voor nodig.
Bovendien is het wenselijk dat de overheid helder communiceert naar burgers over
verantwoordelijkheden. Risicobeheersende maatregelen (dijkverzwaring, waterkering,
stormvloedkering, etc.) dienen voor binnendijkse en in sommige gevallen voor
buitendijkse bescherming (zoals bijvoorbeeld zandsuppietie). Voorkomen moet worden
dat hiermee het aansprakelijkheidsvraagstuk een onverwachte wending kan krijgen en
bijvoorbeeld het RIKZ aansprakelijkheid gesteld kan worden in geval van schade.

7.3

-

VERVOLG

Het lijkt te verwachten dat, gezien de stijging in behoefte aan buitendijks wonen, de
buitendijkse bebouwing zal toenemen zodra de mogelijkheid tot het verzekeren van
excesrisico's aanwezig is. In combinatie met een toename van het externe risico
(zeespiegelstijging en toename zware stormen) wordt de kans op buitendijkse schade groter.
Het is echter onduidelijk of er momenteel een rem is op buitendijks bouwen door
onzekerheid ten aanzien van schadevergoeding. Het verdient aanbeveling dit verband
nader te onderzoeken.
Ook is het noodzakelijk na te gaan in hoeverre de Wts aangepast moet worden indien
verzekeren mogelijk wordt. Het is onduidelijk in hoeverre deze nu van toepassing is.
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In het franse PPR (Prevention plan for foreseeable natural risks) worden geografische
risicozones aangegeven. In deze zones gelden beperkingen, zoals het verbod voor
gemeentes om te bouwen in de gevarenzones. Doel van deze beperkingen is om de lokale
bevolking te prikkelen de gemeenten er toe te dwingen een preventieplan op te stellen of om
bLirgers te prikkelen naar een veiligere plek te verhuizen of maatregelen te nemen. Het is
nog onduidelijk of het opstellen van een PPR de bevolking ook daadwerkelijk prikkelt om
actie te ondernemen. Dit

ZOU

nader onderzocht kunnen worden.

Discussie

Op basis van de informatie in dit rapport kan een discussie gestart worden over de meest
wenselijke vorm van afhandeling van buitendijkse overstromingsschade. Uit de discussie,
op basis van de voorbeelden en lessen uit het buitenland, moet naar voren komen welke
oplossingsrichting het meeste perspectief biedt voor het Nederlandse buitendijkse gebied.
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