‘Een dijkdoorbraak kun
je nooit uitsluiten’
De meeste Nederlanders willen
zich kunnen verzekeren tegen
schade door een overstroming.

De overheid discussieert al jaren
met de verzekeraars over de
polis die er nog steeds niet is.
Voor velen is het misschien wel de ergste nachtmerrie: je huis dat volstroomt met water. Het
overkwam de 65-jarige Adrie Quiros. Ze woont
pal naast de dijk in Wilnis die op 26 augustus
2003 met veel lawaai doorbrak na een periode
van langdurige warmte. Die dag werd ze met
circa 1500 buurtbewoners per boot geëvacueerd.
Haar huis en de tegen de dijk gelegen tuin zien
er nu weer redelijk uit, maar het was een grote
ravage. Ze leed duizenden euro’s schade. ‘De
modder lag in dikke lagen in de woonkamer’,
vertelt Quiros. ‘Mijn tuin is nog steeds verzakt.
Ik vind er nog regelmatig een vissengraat’.

De Wilnisser kreeg slechts een klein deel
van de schade vergoed door de overheid. Het
was net genoeg om de schade aan haar vloer
te verhelpen. Alleen als er een calamiteitenfonds wordt opgericht – zoals bij de overstroming in Wilnis – krijgen gedupeerden een
tegemoetkoming van de overheid via de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen en zware
ongevallen (WTS). Het is niet gezegd dat dan
alle schade wordt vergoed. Wie een vergoeding krijgt via een andere weg – bijvoorbeeld
via een verzekeraar of een aansprakelijke
partij – heeft helemaal geen recht op overheidssteun. Wanneer er geen aansprakelijke
partij is aan te wijzen of wanneer deze geen
verhaal biedt, draaien gedupeerden zelf op
voor hun schade. Op de inboedel- en opstalverzekering kunnen mensen die getroffen zijn
door een overstroming ook niet terugvallen.

De uitgebreidste verzekering dekt vrijwel alle
waterschade, behalve overstromingsschade.

DISCUSSIE OVER GELD
Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat
meer dan de helft van de Nederlanders zich wil
kunnen verzekeren tegen schade door een overstroming. Hoog tijd dus voor een overstromingspolis. Ons land ligt voor 40% onder de zeespiegel
en worstelt met langzaam stijgend water. Wanneer deze verzekering er komt, is echter onduidelijk. De overheid en de verzekeraars zijn hierover al jaren met elkaar in gesprek. Volgens het
ministerie van Financiën hebben de plannen
vertraging opgelopen door de kredietcrisis.
Grootste struikelblok zijn de kosten van de polis.
Want wie gaan de premies betalen? Zijn dat alle
inwoners van ons land of alleen de bewoners van
de risicogebieden? Kortom: wordt het een ver-
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Overstromingsverzekering

plichte collectieve verzekering of niet? Leveren
de premies bovendien genoeg op om de mogelijk
miljarden euro’s aan schade te compenseren? Of
is hier ook een rol weggelegd voor de overheid?
Als het aan de verzekeraars ligt, komt er een
collectieve verzekering. Het Verbond van Verzekeraars heeft vorig jaar een voorstel gedaan
voor een publiekprivate verzekeringsconstructie. De verzekeraars willen maximaal €2 miljard
uitkeren en vinden dat de overheid de rest van
de schade moet vergoeden. Daardoor zou heel
Nederland meer zekerheid en helderheid hebben
bij schade door overstromingen. Een woordvoerder van het Verbond: ‘We denken aan een verplichte clausule bovenop de bestaande inboedelof opstalverzekering met een gedifferentieerde
premie voor mensen die in een risicogebied wonen. Maar er staat nog niets vast’.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Jeroen Aerts – hoogleraar risicobeheer en watermanagement aan de VU – is een van de onderzoekers met wie het Verbond van Verzekeraars destijds hierover heeft gesproken. Aerts
hoopt dat het kabinet het voorstel van het Verbond overneemt. Hij pleit daarnaast voor meer
voorlichting aan mensen die in zogeheten buitendijkse gebieden wonen langs de kust en in
Rotterdam en de Drechtsteden bijvoorbeeld.
‘Inmiddels wonen tienduizenden mensen in
deze gebieden en zij worden niet goed beschermd door dijken’, vertelt Aerts. ‘Voor deze

denkt daar hetzelfde over: ‘Wie een rieten dak
heeft, betaalt ook meer voor zijn brandverzekering. Ik zie niet in waarom dat anders zou
moeten zijn voor een overstromingspolis’.

NEDERLAND VERSUS EUROPA
Nederland is een van de weinige landen in Europa die geen overstromingspolis heeft. Frankrijk bijvoorbeeld heeft wel een verplichte verzekering tegen natuurrampen; de mensen betalen
daar een premieopslag voor de opstal- en inboedelverzekering. Het gaat om een publiekprivate verzekeringsconstructie waarbij de overheid een garantie afgeeft wanneer de
verzekeringspot in extreme situaties leegraakt.
Engeland heeft een volledig private overstromingsverzekering. De grootschalige overstromingen van 2007 in dit land hebben echter
de discussie op gang gebracht over de houdbaarheid van deze constructie. Tot de watersnoodramp van 1953 in Zeeland konden mensen
zich in Nederland ook verzekeren tegen overstromingen. Vanwege het potentieel catastrofale

karakter van een overstroming is sindsdien het
risico op overstromingen expliciet uitgesloten
van dekking. In 1998 stelde de overheid de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen en zware
ongevallen in. De houdbaarheid van deze wet
staat nu ter discussie, mede omdat de kans op
overstroming steeds verder toeneemt door de
stijgende zeespiegel en klimaatsverandering.
In Wilnis wachten ze de politieke discussie
ondertussen geduldig af. Quiros gaat binnenkort haar tuin opknappen. En ook haar overbuurvrouw denkt erover na haar verzakte
voortuin eindelijk eens op te hogen. Buurtbewoonster Iris Schweeler zou wel in zijn voor een
overstromingspolis: ‘Ik zal nooit vergeten hoe
ik tot mijn knieën door het water zwoegde om
mensen te helpen. Als je zoiets moet meemaken,
mag je toch een fatsoenlijke schadeafwikkeling
verwachten’. Het baart Quiros zorgen dat haar
toilet net als voor de dijkdoorbraak nog regelmatig tot de rand volstroomt. Ze wil heel graag
een overstromingspolis afsluiten: ‘Een dijkdoorbraak kun je echt nooit uitsluiten.’

OVERSTROMINGSRISICO

Maximale
overstromingshoogte
0,1 meter

Mensen langs de kust
zijn niet goed beschermd

6 meter

Geplande
woningbouw

gebieden gelden geen wettelijke veiligheidsnormen. Als zij te maken krijgen met een overstroming draaien ze zelf op voor de kosten. Ik denk
dat veel mensen zich niet hiervan bewust zijn.
Het merendeel verwacht waarschijnlijk ten
onrechte een compensatie van de overheid’.
Tweede Kamerleden Helma Neppérus van
de VVD en Paulus Jansen van de SP vinden
dat de discussie zich vooral toespitst op de
eigen verantwoordelijkheid van de burger.
‘Als je in het winterbed van de Maas gaat wonen – bijvoorbeeld bij Roermond – kun je redelijkerwijs verwachten dat je natte voeten
kunt krijgen’, vindt Jansen. ‘Ik ben daarom
voor een gedifferentieerde premie’. Neppérus
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Alleen de risico’s van
een overstroming
vanuit de zee, de
grote rivieren, het
IJssel- en het Markermeer zijn weergegeven.
Volgens het Nirov lag
halverwege 2008 42% van
de geplande nieuwbouwprojecten
in risicogebieden. Projectontwikkelaars houden bij de bouw nauwelijks
rekening hiermee, omdat dit van de
overheid (nog) niet hoeft.
TIP Check op www.ahn.nl. hoe
hoog u woont.

Geldgids oktober/november 2009 21

GG0907_P20_21_overstroming 21

08-10-2009 10:19:48

