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Hoofdpunten1 

Het stelsel van schadevoorziening binnen de brand- en bouwveiligheid betreft de verdeling van 
aansprakelijkheid voor schade over burgers, bedrijven en de overheid, de mogelijkheden voor 
verzekering en de prikkels voor het tegengaan van schade. Hoofdvragen van dit onderzoek waren 
wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand en welke prikkels er van de 
schadeverdeling uitgaan: prikkels om schade te voorkomen, de gevolgen van schade te beperken 
en om schade af te dekken. Meer specifiek was de vraag of er verbeteringen zijn aan te geven in 
het huidige stelsel. 
 
Schadevoorziening in Nederland 

De analyses in dit rapport leveren geen beeld op van vele of grote belemmeringen voor een 
evenwichtige schadevoorziening. Hier volgen dan ook geen revolutionaire verbetermogelijkheden 
uit. 
 
Bedrijfsschadeverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen bij bedrijven 

De analyse wijst op een mogelijk te lage verspreiding en verzekerde som van 
bedrijfsschadeverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen bij bedrijven. Bij 
aansprakelijkheidsverzekeringen zou een beperking in het aanbod (beperkte aangeboden 
verzekerde som) een rol kunnen spelen.  
 
Een vraag is of bedrijven zich voldoende bewust zijn van de risico’s op faillissement door 
bedrijfsschade en door aansprakelijkheid voor schade aan derden. Als dit niet het geval is, zou 
betere informatievoorziening dit bewustzijn kunnen vergroten. Een rol voor de overheid lijkt 
daarbij eerder weggelegd voor aansprakelijkheidsverzekeringen dan voor 
bedrijfsschadeverzekeringen. Dit vanwege het feit dat beslissingen met betrekking tot 
aansprakelijkheidsverzekeringen consequenties kunnen hebben voor derden. 
 
Een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een vérgaand 
overheidsinstrument. Eventuele invoering hiervan vereist een diepgaande analyse naar het wel of 
niet vóórkomen van aanbodbeperkingen op de verzekeringsmarkt. Een verplichting lost 
eventuele aanbodbeperkingen namelijk niet op en zal dan ook niet effectief kunnen zijn. 
 
De baten van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering hangen samen met de mate waarin 
bedrijven voor zichzelf en vanwege de consequenties voor derden suboptimale beslissingen 
nemen. Hoe verder weg huidige beslissingen van een (maatschappelijk) optimum liggen, hoe 
groter de baten van een verplichting kunnen zijn. De kosten van een verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering hangen samen met de mate waarin zonder verplichting al sprake is 
van optimale besluitvorming en de mate waarin de verplichting hiermee rekening houdt. Een 
verplichting legt verzekeringsafwegingen deels bij de overheid neer. Hoe minder een verplichting 
aansluit bij suboptimale besluitvorming en hoe meer een verplichting optimale besluitvorming 

                                                        
1  Voor een uitgebreide samenvatting van dit rapport verwijzen we naar Hoofdstuk 7. 
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verstoort, des te kleiner de netto baten en des te groter het risico op een maatschappelijk 
suboptimaal overheidsingrijpen. 
 
Preventie 
 
Verzekeringen beïnvloeden wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand. 
Een stap daarvóór betreft de mate waarin deze schade optreedt. Dit hangt af van preventief 
gedrag en daarmee van de (gepercipieerde) kosten en baten van preventie. Deze worden 
beïnvloed door wetten en regels met betrekking tot brand- en bouwveiligheid, de controle op de 
naleving daarvan en de consequenties bij niet-naleving. Een volledige analyse vereist zicht op de 
mate waarin huidige preventiebeslissingen en wetten en regels en de controle op naleving daarvan 
in overeenstemming zijn met het individuele en maatschappelijke optimum. Dit rapport vindt 
geen aanwijzingen voor averechtse prikkels met betrekking tot preventie, maar sluit ook niet uit 
dat er sprake is van ontbrekende prikkels, bijvoorbeeld in de vorm van (te weinig stimulering van) 
brandpreventie bij particulieren of (te beperkte) controle op de naleving van wetten en regels 
door bedrijven. 
 
Beschikbaarheid van gegevens 

De te trekken conclusies in dit rapport worden beperkt door afwezigheid van gegevens. Sommige 
bevindingen in dit rapport zijn daarom noodzakelijkerwijs niet definitief geformuleerd.  
 
Om een indruk te krijgen van het belang van schade door brand en door bouwongevallen zijn 
gegevens nodig over de omvang en frequentie van deze schade over de jaren heen. Om de mate 
van verzekerdheid beter te kunnen duiden zijn hardere gegevens nodig over de penetratiegraad 
van en de verzekerde som bij bedrijfsschadeverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen bij 
bedrijven. Om meer te kunnen zeggen over de relatie tussen premie en risicoreductie zijn 
uitgebreidere gegevens nodig over premiehoogte en eigen risico in combinatie met de mate van 
risico. Verdergaande uitspraken over de mate waarin de huidige preventie maatschappelijk 
optimaal is, vereisen meer gegevens over preventief gedrag en de kosten en opbrengsten van 
additionele preventieve maatregelen. De mate waarin bedrijven de baten van 
bedrijfsschadeverzekeringen en aansprakelijkheidverzekeringen onderschatten, vereist ondermeer 
informatie over de frequentie van schadegevallen, de omvang van schadegevallen, de te betalen 
premies, het eigen risico en de solvabiliteit van bedrijven. In hoeverre preventie en verzekeringen 
suboptimaal zijn, hangt ondermeer af van de mate van externe effecten (effecten op derden), 
waarvoor specifiek de omvang van (rest-)schade voor derden bekend zou moeten zijn. Uit 
theoretische analyses volgt vaak dat prikkels afhankelijk zijn van specifieke markten, 
omstandigheden en voorkeuren. Gevolgtrekkingen over de (door-)werking van prikkels worden 
bemoeilijkt door gebrek aan data hierover.  
 
Suggesties voor nader onderzoek 

Naast data-onderzoek (zie hierboven), hebben we de volgende suggesties voor vervolgonderzoek. 
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Aanbod van verzekeringen 
Nader onderzoek zou zich kunnen richten op de vraag of zich feitelijk aanbodbeperkingen 
voordoen bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven. Zouden bedrijven een hogere 
verzekerde som willen kiezen, maar is dat nu niet mogelijk? Als er inderdaad sprake is van een 
beperking, is de vervolgvraag wat de oorzaak daarvan is (een gebrek aan capaciteit in de 
verzekeringsmarkt?) en hoe de beperking kan worden weggenomen. 
 
Vraag naar verzekeringen 
Onderzoek zou kunnen ingaan op de risico-inschatting van bedrijven en de mate waarin deze 
overeenkomt met het werkelijk optreden van schadegevallen, met bijzondere aandacht voor het 
risico op faillissement doordat een bedrijf bij schade stilligt, en voor het risico op 
schadevergoeding aan derden vanwege aansprakelijkheid. Hoe meer de risico-inschatting afwijkt 
van de werkelijkheid, hoe groter het mogelijke belang van het stimuleren van risicobewustzijn. 
Daarnaast zou kwantitatief onderzoek naar de mate waarin derden met schade blijven zitten - 
doordat bedrijven zich onvoldoende verzekeren - meer licht kunnen werpen op de vraag of een 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven een maatschappelijke verbetering 
inhoudt.  
 
Preventie 
Een wereld zonder incidenten is fictie. Maar sluit het huidige gedrag van particulieren en 
bedrijven om incidenten te voorkómen en sluiten de maatregelen om de gevolgen van incidenten 
te beperken in voldoende mate aan bij wat maatschappelijk optimaal is? Dit vereist onderzoek 
naar het huidige gedrag en de huidige maatregelen, de kosten van preventief gedrag en de baten 
in de vorm van afgenomen schades. Dit kan meer licht werpen op het nut en disnut van 
additionele wet- en regelgeving, meer controle op naleving, grotere consequenties bij niet-
naleving, informatievoorziening en het stimuleren van preventieve maatregelen. 
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