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Verzekeraars en klimaatverandering
Impact veranderend weer

 Schadeverzekeringen

 Hypotheken

 Beleggingen

 Kapitaalsvereisten

Maar ook:

 Veiligheidsrisico’s

 Transitierisico’s

 Reputatierisico’s

 Aansprakelijkheid

Bron : Next Green / Samen Klimaatbestendig



Aandacht toezichthouders
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• Opsomming
• Opsomming
• ….

Tekstpagina - blauw
Met afbeelding
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Aantal claims per 1.000 huishoudens

• 100.000 claims 

• 667 miljoen verzekerde schade:

• Personenauto’s

• Woningen

• Bedrijven, veel agrariërs

• Niet verzekerde schade, ook veel agrariërs

Hagel en regen 23 juni 2016



Wateroverlast juli 2021
Veel verzekerde schade
• 25.000 claims, waarvan 15.600 in Limburg
• Minstens 200 miljoen verzekerde schade

Ook niet-verzekerde schade!
• Maas
• Co-assurantie/beurs
• Schade gewassen ‘afstromend water’
• Infrastructuur
• Economische schade



Limburg juli 2021

Precipitation 13 juli Precipitation 14 juli

Middle Atmosphere

neerslag 13 juli neerslag 14 juli

Near surface

Middle Atmosphere

• Kans neemt 5-10 keer toe!
• Wat als de bui noordelijker viel?

neerslag 13 juli neerslag 14 juli



Nieuwe KNMI scenario’s in 2023

https://knmi.nl/klimaat



https://knmi.nl/klimaat



Kwetsbaarheid en aanpassingsvermogen



Schade voorkomen en klimaatadaptatie
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https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/early-warning-centre

Schade voorkomen: Early Warning



Klimaateffectatlas.nl





Wateroverlast en lokale overstroming steeds beter verzekerbaar

Neerslagclausule (2000):
‘Lokale’ neerslag verzekerbaar

Overstromingsadvies (2018):
Alles behalve primaire keringen verzekerbaar

helpdeskwater.nl



Limburg: overheid was eenmalig ruimhartig

“De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet

tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet

verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen

bekend waren is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade

verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.”

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg-en-noord-brabant



Weet de klant wat verzekerbaar/verzekerd is?
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Casus Valkenburg aan de Geul
Overstroming in het regionaal systeem
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Casus Watergraafsmeer. 
Doorbraak van een regionale kering



Eén loket voor gedupeerde:
de eigen verzekeraar

• Poolconstructie met solidariteit
• Privaat lijkt 6 - 9 miljard mogelijk
• Overheidsdeelname noodzakelijk
• Alleen overstroming
• Focus op Property
• Particulier en MKB
• Business Interruption in onderzoek
• Premiedifferentiatie locatie / preventie lijkt nodig

Voorstel primaire keringen (projectfase Verbond)



http://nladapt.deltares.nl



Verzekeraars.nl/klimaat
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