
Klimaatrisico’s: wie is verantwoordelijk?
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Meer informatie is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars, de Klimaateffectatlas en in het rapport 'Verantwoordelijkheden bij risico's van 
extreem weer in een veranderend klimaat'. 
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/infographic-verzekerbaarheid-klimaatrisico-s
https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/188454/verantwoordelijkheden-bij-risicos-van-extreem-weer-in-een-veranderend-klimaat1.pdf
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Dit zijn enkele voorbeelden van maatregelen per klimaateffect. 
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stap 1: Eigenaar zelf verantwoordelijk om schade te beperken

Extreem weer kan veel problemen veroorzaken. De kans op overlast en schade 
wordt kleiner door het nemen van maatregelen. Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
In eerste instantie is dat de eigenaar (stap 1). De overheid heeft een collectieve 
verantwoordelijkheid (stap 2). Eigenaren kunnen  een verzekering afsluiten voor 
schade door extreem weer. Op de website van het Verbond van Verzekeraars staat 
welke schade hiervoor in aanmerking komt. Onderstaande infographic is een 
vereenvoudiging van het rapport 'Verantwoordelijkheden bij risico's van extreem 
weer in een veranderend klimaat'. Meer informatie over klimaateffecten staan in de 
Klimaateffectatlas. 
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stap 2: Collectiviteit: 
 - inspanning van de overheid om schade te beperken
 - verzekeringen door eigenaren
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Extreem weer kan veel problemen veroorzaken. De kans op overlast en schade 
wordt kleiner door het nemen van maatregelen. Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
In eerste instantie is dat de eigenaar (stap 1). De overheid heeft een collectieve 
verantwoordelijkheid (stap 2). Eigenaren kunnen  een verzekering afsluiten voor 
schade door extreem weer. Op de website van het Verbond van Verzekeraars staat 
welke schade hiervoor in aanmerking komt. Onder staande infographic is een 
vereenvoudiging van het rapport ‘Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een 
veranderend klimaat’. Meer informatie over klimaateffecten staan in de Klimaateffectatlas.

Meer informatie is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars, de Klimaateffectatlas en in het  rapport ‘Verantwoordelijkheden bij risico’s van 
extreem weer in een veranderend klimaat’. 
https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/infographic-verzekerbaarheid-klimaatrisico-s
https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/188454/verantwoordelijkheden-bij-risicos-van-extreem-weer-in-een-veranderend-klimaat1.pdf
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