
Rapport Graafschade in opdracht van Bouwend Nederland Helpdesk WION-Schaden 

 

De WION legt de verantwoordelijkheid bij alle ketenpartners. In de praktijk blijkt de schade echter 

vaak te worden geregeld op basis van aansprakelijkheid vanuit het Burgerlijk wetboek en niet vanuit 

de verantwoordelijkheden vanuit de WION. De schade komt dan al snel voor rekening van de 

grondroerder. 

 

De Bouwend Nederland Helpdesk WION-Schaden heeft daarom Meeùs Bouw & Infra als uitvoerder 

van de Helpdesk gevraagd om vanuit de bestaande schadedossiers te analyseren welke voorliggende 

oorzaken mede hebben geleid tot de geleden schade. Doel hiervan is inzicht te krijgen in de mogelijk-

heden om deze schades te voorkomen.  

 

Belangrijkste conclusies 

In de praktijk is het bijna altijd de grondroerder die in fysieke zin de schade toebrengt en daarbij 

regelmatig juridisch toerekenbare fouten maakt. Logisch ook, want deze partij roert de grond en zit 

aan het eind van de keten. Daarnaast worden aansprakelijkheid en verzekering contractueel verlegd 

naar de grondroerder. De belangrijkste bevinding is dat de oorzaak van de schade lang niet altijd 

alleen bij de grondroerder ligt. Hoewel de (verzekeraar van de) grondroerder meestal de schadelast 

draagt, zijn er vaak oorzaken waar hij geen direct invloed op heeft. 

 

• 15% van de schadedossiers was geheel niet door de grondroerder te voorkomen 

• 9% van de schadedossiers bleek een combinatie van oorzaken bij netbeheerder en 

grondroerder 

• 15% van de schadedossiers vond zijn oorzaak in afwijkingen tussen de tekeningen en de 

werkelijkheid 

• 36% van de schadedossiers was te voorkomen geweest door opdrachtgevers en 

netbeheerders 

• 25% van de schadedossiers was door de grondroerder te voorkomen 

 

Met de verwijzing naar de achterliggende data van dit onderzoek kan veel gewonnen worden qua 

(mede) verantwoordelijkheid voor inleidende oorzaken van graafschade. Heldere afspraken over 

vereenvoudigde schaderegelingen lijken kansrijker dan enkel de focus op juridische 

aansprakelijkheid en wet- en regelgeving. Schaderegeling door harde incasso is voor de korte termijn 

financieel effectief, maar voor de lange termijn, de samenwerking en het stimuleren van preventie 

juist contraproductief. Samenwerking zoals bedoeld met de WION is van belang voor alle schakels 

in de graafketen. Door dan niet meteen te wijzen naar de laatste schakel in de keten, maar ook 

initiatief en zelfreflectie te tonen, zullen grondroerders, netbeheerders en opdrachtgevers een meer 

ketengerichte aanpak en echte wil tot oplossing ervaren. 

 

Richtlijn Zorgvuldig graven CROW250 

Uit een recent rapport van De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de Raad geconcludeerd dat 

naleving van de richtlijn Zorgvuldig Graafproces voorwaardelijk is voor een veilige werkwijze en 

leidend moet zijn voor opdrachtgevers en opdrachtnemers van graafwerkzaamheden.  

 

Het is dan ook belangrijk dat de werkzaamheden conform de richtlijn in de operatie/uitvoering 

bekend zijn en geborgd. Maak gebruik van de nieuwe instructiekaart zorgvuldig graven en breng 

deze extra onder de aandacht van uw medewerkers. De instructiekaart is gratis te downloaden via 

de website van het KLO. 

 

Dossiervorming belangrijk 

Mocht u onverhoopt tocht te maken hebben met een graafschade aan kabels of leidingen, is het van 

belang een aantal zaken goed vast te leggen. Denk aan uw preventieve maatregelen, de contacten 

hierover met ketenpartners en foto’s van de ligging van de kabels en van de schade. Goede dossier-

vorming kan bijdragen aan een constructief overleg bij de schaderegeling. 

 

http://www.kabelenleidingoverleg.nl/klo-producten/instructiekaart-zorgvuldig-graafproces
http://www.kabelenleidingoverleg.nl/klo-producten/instructiekaart-zorgvuldig-graafproces


Bouwend Nederland Helpdesk WION-Schaden 

Sinds de invoering van de WION heeft Bouwend Nederland de Helpdesk WION-Schaden ingericht om 

haar leden eerste en tweedelijns ondersteuning te bieden. U kunt bij de Helpdesk terecht voor 

eerstelijs advies bij kabel en leidingschade, maar ook voor juridische ondersteuning en proces-

begeleiding in principiële zaken met een groot effect voor de branche. 

 

Naar aanleiding van dit rapport onderzoeken wij de mogelijkheid om de functie van de Helpdesk 

WION-Schaden uit te breiden met een meldpunt waar u ook voorliggende oorzaken kunt melden, 

zonder dat er al schade is ontstaan. Op die manier kunnen wij deze informatie mee  nemen in onze 

lobby en andere activiteiten. 

 

De Bouwend Nederland Helpdesk WION-schaden is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur 

bereikbaar via 020-3018627 of wionhelpdesk@meeus.com. Daarnaast vind u op www.wiontoolbox.nl 

ook nog praktische tips over veilig graven. 

 

Het volledige rapport “Analyse oorzaken Graafschade” is te downloaden via: 

http://www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen/helpdesk-wion/downloads 

mailto:wionhelpdesk@meeus.com
http://www.wiontoolbox.nl/
http://www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen/helpdesk-wion/downloads

