
 

 

 

 

 

 

Wijziging overstromingsdekking in enkele voorwaarden van brand zakelijk 
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Gebouwen BE en Inventaris-goederen BG  
 

Onderwerp Oude situatie (19-01)  Nieuwe situatie (20-01) Waarom adviseren we de nieuwe 
situatie? 

Gebeurtenis 
Neerslag  

U krijgt geen vergoeding voor: 
- schade door 

overstromingen 
bijvoorbeeld van rivieren, 
meren of kanalen, ook 
niet als gevolg van hevige 
plaatselijke regenval. 

 

De beperking is eruit gehaald, verwijzing naar artikel 
Overstroming  

Zie hieronder 

Gebeurtenis 
Overstroming  

Artikel komt in dit model niet 
voor. 

U bent verzekerd voor schade door water dat 
onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg 
van overstroming door het bezwijken, overlopen of 
falen van een niet-primaire waterkering.   
Met overstroming bedoelen we een overstroming van 
water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het 
onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, 
kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het maakt 
daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het 
gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is. Een 
overstroming is ook het uitstromen van water via 
beschadigingen aan waterkeringen.  
Met waterkeringen bedoelen wij objecten die bedoeld 
zijn om water tegen te houden. Hierbij maken we 
onderscheid tussen primaire en niet-primaire 
waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden 
bescherming tegen overstromingen bij hoogwater 
vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het 
IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren zoals 
de Rijn, de Maas en de IJssel. De primaire 
waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet (zie: 
https://wetten.overheid.nl/). Of bekijk het Nationaal 
Basisbestand Primaire Waterkeringen op 
https://waterveiligheidsportaal.nl/ voor een duidelijk 
overzicht van alle primaire waterkeringen. Niet-primaire 

De dekking is ingevoerd om de volgende 
redenen: 
- De consument verwacht bij schade 

door overstroming vergoeding door 
eigen verzekeraar, overheid of iets 
gezamenlijks.  

- Beter aansluiting op de Wts (Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen), 
zodat klanten bij een overstroming de 
schade niet zelf hoeven te dragen. Er 
is momenteel sprake van een gat 
tussen wat de Wts regelt (zie vraag 9) 
en wat door verzekeraars wordt 
vergoed via de indirecte 
neerslagdekking. Door deze 
overstromingsdekking wordt dit gat 
grotendeels gedicht. Let op: niet in 
alle gevallen wordt schade door 
overstroming vergoed. Zie hiervoor 
de beperkingen in de tabel bij vraag 
4.   

- Het is lastig om uit te leggen wat nu 
wel en niet verzekerd is bij de huidige 
indirecte neerslagdekking (overlopen 
na een lokale bui van een bepaald 

https://wetten.overheid.nl/
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https://waterveiligheidsportaal.nl/


waterkeringen zijn alle waterkeringen die niet als 
primair zijn opgenomen in de Waterwet. 
 
U bent niet verzekerd voor schade door:   
- water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van 

de zee;  
- water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van 

een binnenwater doordat een primaire waterkering 
is bezweken, is overgelopen of heeft gefaald;  

- water dat buiten de oevers is getreden in 
buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse 
havens, uiterwaarden en gebieden die door de 
overheid zijn aangewezen voor waterberging; 

- overstroming die veroorzaakt wordt door directe 
actie van de overheid.  
 

Let op: vinden er tegelijkertijd overstromingen plaats 
door het bezwijken, overlopen of falen van niet-primaire 
waterkering(en) én van primaire waterkering(en) of door 
water afkomstig van de zee? En heeft het water van 
deze overstromingen zich vermengd? Dan bent u niet 
verzekerd.  
U bent wel verzekerd als er geen vermenging van 
water plaatsvindt en u alleen schade hebt door water 
afkomstig van de overstroming door het bezwijken, 
overlopen of falen van de niet-primaire waterkering. 

aantal mm binnen een bepaald aantal 
uren).. Dit is niet in het belang van de 
klant en is nu verbeterd.  

 

 

 

 

 

 

 


