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MODELCLAUSULE  OVERSTROMING   VAN  NIET‐PRIMAIRE WATERKERINGEN   VOOR   LOCATIES  

BINNEN  NEDERLAND  

 

De VNAB Modulaire Voorwaarden voor Zaak‐ en Bedrijfsschadeverzekering VMZB 2021 worden als volgt aangepast: 

1. UITBREIDING  MODULE  I  ‐ ZAAKSCHADE,  ART.  2 VERZEKERDE  

GEVAREN/GEBEURTENISSEN. 

 

Module I ‐ Zaakschade, art. 2 Verzekerde gevaren/gebeurtenissen wordt uitgebreid met:  

2.26  OVERSTROMING VAN  NIET‐PRIMAIRE  WATERKERINGEN  VOOR  LOCATIES  BINNEN  NEDERLAND  

De dekking voor schade of verlies veroorzaakt door overstroming van niet‐primaire waterkeringen voor  locaties 

binnen Nederland is gemaximeerd tot het op het polisblad genoemde premier risque bedrag per verzekeringsjaar. 

Met betrekking  tot overstroming van niet‐primaire waterkeringen voor  locaties binnen Nederland wordt onder 

gebeurtenis verstaan een voorval, of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die één en dezelfde oorzaak 

hebben, als gevolg waarvan schade is ontstaan binnen een periode van 72 opeenvolgende uren.  

De verzekerde mag de datum en het tijdstip kiezen waarop de periode van 72 uur aanvangt, op voorwaarde dat geen 

twee of meer periodes van 72 uur elkaar overlappen. 

2. AANPASSING MODULE I  ‐  ZAAKSCHADE,  ART.  7 VERGOEDING BOVEN  HET  

VERZEKERDE  BEDRAG 

In geval van een gedekte schade veroorzaakt door een verzekerd gevaar/gebeurtenis zoals genoemd in Module I ‐

Zaakschade, art. 2.26 is het volgende van toepassing:  

WIJZIGING  TITEL  VAN  MODULE   I  ‐ ZAAKSCHADE,  ART.  7    

De titel van Module I ‐ Zaakschade, art. 7 wordt gewijzigd in: 

“7. Vergoedingen binnen het premier risque bedrag en niet boven het verzekerde bedrag” 

AANPASSING  EERSTE  ZIN  VAN  MODULE   I  ‐  ZAAKSCHADE,  ART.  7  

De eerste zin:  

“Voor zover niet of niet voldoende elders verzekerd wordt boven het verzekerde bedrag vergoed, tot het daarvoor 

verzekerde premier risque bedrag:” 

 

Wordt vervangen door: 
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“Voor  zover  niet  of  niet  voldoende  elders  verzekerd wordt binnen het  genoemde  premier  risque bedrag  voor 

overstroming van niet‐primaire waterkeringen en niet boven het verzekerde bedrag vergoed: ” 

UITBREIDING  TE  VERGOEDEN  KOSTEN   IN  MODULE   I  ‐ ZAAKSCHADE,  ART.  7  

Module I ‐ Zaakschade, art. 7 wordt uitgebreid met: 

7.10  Kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van niet verzekerde zaken (inclusief 

water, modder etc.), die door de overstroming van niet‐primaire waterkeringen op de verzekerde locatie 

terecht zijn gekomen; 

7.11  Kosten voor het reinigen van rioleringen en overige leidingen op de verzekerde locatie; 

7.12  Kosten  van  vervoer  en  opslag  van  de  verzekerde  gevaarsobjecten  als  gevolg  van  het  tijdelijk  niet 

beschikbaar zijn van de gebouwen. 

3. VERVANGING  UITSLUITING  MODULE  I  ‐ ZAAKSCHADE,  ART.  4.4  OVERSTROMING 

In geval van een gedekte schade veroorzaakt door een verzekerd gevaar/gebeurtenis zoals genoemd in Module I ‐ 

Zaakschade, art. 2.26 wordt Module I ‐ Zaakschade, art. 4.4 vervangen door de volgende uitsluiting: 

4.4  OVERSTROMING  

Van de verzekering is uitgesloten: 

4.4.1  Schade aan of verlies van gevaarsobjecten veroorzaakt door: 

- overstroming van primaire waterkeringen; 

- een combinatie van overstroming van primaire‐ en niet‐primaire waterkeringen; 

- overstroming die veroorzaakt wordt door direct ingrijpen van de overheid. 

- water dat buiten de oevers is getreden in buitendijkse gebieden. Bijvoorbeeld buitendijkse havens , 

uiterwaarden en gebieden die door de overheid zijn aangewezen voor waterberging.  

4.4.2  Module I ‐ Zaakschade, art. 7.5 Huurderving 

4.4.3  Module II ‐ Bedrijfsschade  

Deze uitsluitingen gelden niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming. 
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4. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN    

OVERSTROMING  

Het  overstromen  ten  gevolge  van  het  bezwijken  of  overlopen  van  dijken,  kaden,  sluizen,  oevers  of  andere 

waterkeringen. 

PRIMAIRE  WATERKERINGEN    

Objecten,  werken,  constructies,  oevers  of  andere  (natuurlijke)  waterkeringen  die  bescherming  bieden  tegen 

overstroming  door  buitenwater. Welke waterkeringen  hier  onder worden  verstaan  is  nader  omschreven  in  de 

Waterwet.  

NIET‐PRIMAIRE  WATERKERINGEN 

Objecten, werken,  constructies,  oevers  of  andere  (natuurlijke) waterkeringen  binnen Nederland  die  beveiliging 

bieden tegen overstroming en die volgens de Waterwet niet als primaire waterkering zijn beschreven. Een niet‐

primaire  waterkering  die  ononderbroken  doorloopt  in  België  of  Duitsland  wordt  tot  25  kilometer  vanaf  de 

Nederlandse grens ook in België of Duitsland beschouwd als niet‐primaire waterkering in de zin van deze clausule.  

WATERWET 

Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet). 

Zie www.overheid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  VNAB modelpolisvoorwaarden  en  ‐clausules  dienen  slechts  als model.  Door middel  van wijzigingen,  aanvullende 

bepalingen  en/of  clausules  kan  daarvan  worden  afgeweken.  Ook  staat  het  VNAB‐marktpartijen  vrij  om  andere 

polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden. 

De VNAB is niet aansprakelijk voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en ‐clausules. 

De tekst is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A., www.vnab.nl. 
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TOELICHTING  

De  overstromingen  van  juli  2021  in  Limburg  zijn  aanleiding  geweest  voor VNAB  om  te  onderzoeken  of  er  een 

modelclausule  tot  stand  kon  worden  gebracht  om  de  verzekerbaarheid  van  overstromingsrisico’s  in 

coassurantiemarkt voor (groot)zakelijke verzekeringen te stimuleren. 

VNAB  heeft  eind  2021  samen met  het Verbond  van Verzekeraars  opdracht  gegeven  voor  een  onderzoek  naar 

overstromingsrisico’s door Royal Haskoning DHV. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2022 met de leden van 

VNAB en van het Verbond van Verzekeraars gedeeld. Aansluitend  is de Technische Commissie Brand van VNAB 

gestart met het verzamelen van meer informatie en het opstellen van een concepttekst voor een modelclausule. De 

modelclausule voor overstroming van niet‐primaire waterkeringen voor locaties binnen Nederland sluit aan op de 

VMZB 2021.  

De Technische Commissie Brand heeft met deze modelclausule een bijdrage willen leveren aan de verzekerbaarheid 

van het risico van overstroming van niet‐primaire waterkeringen in de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt door een 

concrete dekkingsbeschrijving te formuleren die kan worden gebruikt door marktpartijen, al dan niet na aanpassing 

van de modeltekst. 

Beoogd is om een modelclausule te ontwikkelen die voor alle partijen duidelijkheid schept en die in een voorkomend 

geval van schade geen aanleiding geeft tot onnodige complexiteit  in de afwikkeling. Dit  is  in het belang van alle 

partijen en in het belang van de verzekerde in het bijzonder.  

De modelclausule  biedt  alleen  dekking  voor materiële  schade  als  gevolg  van  overstroming  van  niet‐primaire 

waterkeringen. 

De schadevergoeding op basis van een premier risque bedrag op (verzekerings)jaarbasis is een voortvloeisel uit de 

wens tot duidelijkheid in de fase van schadeafwikkeling. Door deze vorm van schadevergoeding is vooraf duidelijk 

tot welk  (jaarlijks) maximaal bedrag  schade wordt vergoed. Dit biedt helderheid  voor  verzekerden en ook voor 

verzekeraars. Dat laatste is van belang voor de mogelijkheid van herverzekering. 

Om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over het moment van aanvang en einde van één gebeurtenis, is 

in deze clausule bepaald dat een voorval of een reeks van voorvallen met één en dezelfde oorzaak als gevolg waarvan 

schade is ontstaan in een  periode van 72 uur als één gebeurtenis wordt gezien. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn 

als er een eigen risico per gebeurtenis van toepassing is. Daarnaast is bepaald dat verzekerde kan kiezen op welk 

moment een periode van 72 uur aanvangt. Overlappingen van meerdere perioden van 72 uur zijn door die keuze 

echter niet mogelijk. Of en tot welk bedrag een eigen risico wordt gehanteerd, dient te blijken uit de polis. 

De modelclausule  brengt wijzigingen  aan  in de VMZB  2021, Module  I  –  Zaakschade.  Er wordt  een  artikel  2.26 

ingevoegd waarin de verzekerde gebeurtenis wordt beschreven. Artikel 7 wordt aangepast door te bepalen dat de 

daarin genoemde kosten niet boven het verzekerde bedrag maar binnen het premier risque bedrag worden vergoed. 

Bovendien wordt  er  een drietal  soorten  kosten  toegevoegd. De uitsluiting    “overstroming”  in  artikel 4.4 wordt 

vervangen. Overstroming van primaire waterkeringen blijft uitgesloten. In geval van een onder deze clausule gedekte 

schade,  veroorzaakt  door  overstroming  van  een  niet‐primaire waterkering,  zijn  huurderving  en  bedrijfsschade 

uitgesloten. 
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Ten behoeve van verzekerden in de Nederlandse regio’s die grenzen aan Duitsland en België worden waterkeringen 

in deze  landen ook als niet‐primaire waterkering beschouwd tot 25 kilometer van de grens met Nederland. Deze 

waterkeringen dienen dan een ononderbroken voortzetting te zijn van een niet‐primaire waterkering in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


