
Grond-, weg- en waterwerken (GWW)-clausule 
 
Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden als gevolg van wegwaaien, wegspoelen, afkalven, 
afschuiven, zetten, inklinken, opbarsten, oppersen alsmede slibafzettingen bij de uitvoering van 
grond-, bagger-, weg- en waterbouwwerken, tenzij sprake is van een plotselinge en onvoorziene 
gebeurtenis waarbij een schade aan het werk en/of omliggende zaken optreedt ten gevolge van een 
aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond-/waterkerende constructies. 
 
Toelichting 
 
De clausule beoogt die aantasting of achteruitgang aan het werk en/of omliggende zaken uit te 
sluiten die ontstaat bij de uitvoering van grond-, bagger-, weg- en waterbouwwerken en die inherent 
is aan de blootstelling aan de omgevingsfactoren. Zo kunnen de invloeden van wind, water, vorst en 
andere eroderende of vervormende processen op deze werken zo evident zijn, dat aan aantasting of 
achteruitgang niet te ontkomen valt, althans niet zonder deze werken en de omliggende zaken te 
voorzien van afdoende beschermende constructies. 
De bodemgesteldheid en de gekozen werkwijze zijn bepalend voor de te verwachten effecten, zoals 
bijvoorbeeld zetten, inklinken, opbarsten, afkalven door ontgraven, bemalen, ophogen of anderszins 
belasten van de bodem en grondlichamen. Vaak dient dan ook rekening te worden gehouden met 
enige aantasting of achteruitgang zonder dat er redelijkerwijs iets aan te doen valt.  
Verzekeraars bieden wel dekking voor schade als gevolg van een plotselinge en onvoorziene 
gebeurtenis, welke de normale loop van de gebeurtenissen overstijgt en waarbij sprake is van een 
aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond/waterkerende constructies.  
Deze clausule is van toepassing op alle dekkingsonderdelen. Doorhaling van deze clausule in de 
dekking voor aansprakelijkheid en bestaande eigendommen dient dus apart te worden geregeld. 
  



Betonclausule 
  
Van deze verzekering zijn uitgesloten de kosten van herstel of vervanging die betrekking hebben op 
het herstellen of vervangen van tekortkomingen in beton-(constructies), bestaande uit verkeerde 
mortelsamenstelling, onvoldoende en/of onjuiste verdichting, ontmenging, grindnesten, krimp- of 
kruipscheuren, ondichte voegen en aansluitingen.  
  
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien verzekerde kan aantonen dat bovengemelde kosten 
worden gemaakt in verband met een schade die het niet te verwachten gevolg is van het beoogde 
ontwerp, de gekozen wijze van uitvoering en/of de gebruikte materialen, maar dat er een anderszins 
onder deze polis gedekte oorzaak aan ten grondslag ligt zonder welke de tekortkoming(en) niet of 
althans niet in die mate zou(den) zijn ontstaan.  
 
Toelichting  
 
In de huidige ontwerpen/bouwmethoden kan er voor worden gekozen om het ontstaan van 
tekortkomingen in de betonconstructie (zoals scheuren die de norm overschrijden) toe te laten en 
deze naderhand te herstellen of na te behandelen. Voor dergelijke kosten bestaat er geen dekking. 
Dekking is slechts aan de orde ingeval van tekortkomingen die volgens de geldende normen voor 
betonconstructies als schade in de zin van de polis kunnen worden aangemerkt en waarvan 
verzekerde kan aantonen dat deze het gevolg zijn van omstandigheden die geen betrekking hebben 
op de door verzekerde gemaakte keuzes inzake het materiaal, het ontwerp of de uitvoering. 
  



Coating-clausule 
 
Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in het kader van het werk aangebrachte coatings, 
verven, lakken, vernissen en dergelijke (beschermende) deklagen, inclusief de hiermee behandelde 
oppervlakken, als gevolg van: 
 
eigen gebrek van deze coatings, verven, lakken, vernissen en dergelijke beschermende deklagen of 
onvoldoende hechting; 
slijtage, corrosie of inwerking van agressieve stoffen waartegen het behandelde oppervlakbestand 
dient te zijn; 
onvoldoende of onzorgvuldige (be-)verwerking, voor (na-)behandeling of bescherming. 
 
Toelichting 
 
Deze clausule beoogt de dekking voor schade aan in het kader van het werk aangebrachte coatings 
en de daarmee behandelde oppervlakken nader te regelen. Zo is er geen dekking voor schade aan 
coatings die het gevolg is van: 
 
hechtproblemen; 
verkeerd of niet goed uitharden; 
het onvoldoende reinigen van de ondergrond; 
omgevingsfactoren, bijvoorbeeld het bij een te lage temperatuur of in een stoffige ruimte verwerken; 
ontwerpfouten. 
 
Een beschadiging door een van buiten aankomend onheil beoogt deze clausule wel te dekken. Onder 
een van buiten aankomend onheil wordt in dit verband verstaan alles wat niet met het 
verwerkingsproces van de coating te maken heeft. 
 
 
  



Damwandenclausule 
 
Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van damwandconstructies of 
delen daarvan in geval van: 
 
- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen; 
- mislocatie, scheefstand of verplaatsing zonder dat er sprake is van bezwijking; 
- lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen. 
 
Toelichting 
 
Deze clausule ziet alleen op damwandconstructies zelf en beoogt een aantal veelvuldig voorkomende 
problemen met damwanden uit te sluiten van dekking. De vaak voorspelbare problemen zijn in de 
ogen van verzekeraars zozeer afhankelijk van beheersbare omstandigheden, dat deze tot het 
ondernemersrisico behoren te blijven. Men beoogt onder andere uit te sluiten het bewerkingsrisico 
dat bestaat bij het inbrengen van damwanden, zoals vervormingen en beschadigingen die vaak 
inherent zijn aan de combinatie van de grondgesteldheid, de sterkte van de planken, de methode van 
inbrengen en het ingezette materieel. 
Hierbij wordt er op gewezen dat tijdens het heien/trillen/indrukken vaak goed zichtbaar is dat 
problemen kunnen worden verwacht (snelheid van het zakken, beschadigingen op de kop van de 
plank, zwaar werkend blok, slotwrijving, verlopen van de planken, etc.). Ook  verkeerde plaatsing van 
de wanden bij het inbrengen alsook  verplaatsing of scheefstand van damwandconstructies die met 
name kan ontstaan na ontgraving zijn geen gedekte evenementen wanneer geen sprake is van een 
bezwijking van de constructie. Voorts regelt deze clausule dat kosten die worden gemaakt in verband 
met het waterdicht maken van de sloten en aansluitingen niet voor vergoeding in aanmerking 
komen. 
 
Onder deze clausule zijn onder andere wel gedekt: 
 
- bezwijking van de damwandconstructie waarbij de stabiliteit in de constructie verloren gaat 

doordat de krachten die druk uitoefenen op de damwandconstructie groter zijn dan het 
maximale weerstandsvermogen tegen vervorming. 

 
- alle van buiten komende onheilen anders dan de tijdens het inbrengen en/of verwijderen op 

het resultaat van invloed zijnde omstandigheden (zoals de toegepaste techniek van inbrengen, 
de toepassing van verkeerd materieel, fout gekozen materialen en de grond- of 
terreingesteldheid); 

 
- een ongeval met machines, waardoor het werk of de plank beschadigd raakt; 
 
- een verborgen gebrek in de plank dat, zonder dat dit vooraf wordt opgemerkt, bij het 

inbrengen leidt tot beschadigingen aan de plank. 
  



In-de-grond-gevormde-palenclausule 
 
Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in de grond gevormde palen, ontstaan binnen 48 uur 
na het inbrengen, tenzij verzekerde aantoont dat de schade niet werd veroorzaakt door de wijze van 
uitvoering en/of de aanwezige grondsamenstelling en/of terreincondities en/of de verwerkte 
materialen. 
 
Toelichting 
 
Deze clausule beoogt schade in de plastische fase van het vormingsproces uit te sluiten die inherent 
is aan de totstandkoming van deze palen. Er bestaat gedurende deze fase wel dekking voor schaden 
ontstaan door van buiten aankomende onheilen. 
Onder deze clausule wordt schade die is veroorzaakt door de foutieve inzet van het materieel dat 
gebruikt wordt voor de fabricage van de palen gezien als een schade die is veroorzaakt door de wijze 
van uitvoering. 
 


