
Annex XII – 1 mei 2021 

Verplichtingen bij schade, schademelding en schade afwikkeling 
 
Schadeprocedures gedurende het Werk 
 
1.1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van 
schadeclaims van ProRail en/of derden die betrekking hebben op  bouw- en aanlegwerkzaamheden van het Werk. Dit geldt 
voor zowel terechte als onterechte schadeclaims. Van groot belang hierbij is dat de door de omgeving gevoelde overlast 
geminimaliseerd wordt.  
 
Opdrachtgever heeft het recht om voor de onafhankelijke beoordeling van (aansprakelijkheids-)claims, die in relatie tot het 
onderhanden werk opkomen, direct een ter zake kundig expertisebureau in te zetten. Opdrachtnemer borgt dat eventueel direct 
door de Opdrachtgever ingezette expertise door zijn leidend(e) verzekeraar(s) als hun eigen expertise wordt beschouwd en 
door hem met betrokken expertisebureaus wordt afgerekend. 
 
Tenzij Opdrachtgever aangeeft direct zelf schade-expertise te willen inzetten, zorgt de Opdrachtnemer er voor dat namens zijn 
leidend(e) verzekeraar(s) binnen 48 uur na melding van dergelijke claims een deskundig en onafhankelijk expertisebureau ter 
plekke is om de omvang van de geleden schade op te nemen  
 
1.2 Opdrachtnemer is verplicht onmiddellijk de opdrachtgever te informeren in geval van schade aan het Werk en/of aan 
bestaande eigendommen en/of bij claims van derden als gevolg van het Werk, hoe dan ook ontstaan en ongeacht de omvang. 
Opdrachtnemer dient voorts de opgetreden schade, voor zover deze het eigen risico overtreft, direct  te melden aan zijn 
verzekeraar. De Opdrachtnemer is adressant voor de verzekeraar ten aanzien van diens schadecorrespondentie; 
Opdrachtgever ontvangt via de Opdrachtnemer daarvan kopieën. 
 
Voor zover dergelijke (aansprakelijkheids-)claims beneden het eigen risico van de aansprakelijkheidspolis blijven, heeft 
Opdrachtgever het recht om de schade rechtstreeks met de claimant af te wikkelen. Het desbetreffende schadebedrag, 
verhoogd met de daarbij behorende expertisekosten, wordt in dat geval door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever 
vergoed binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever daartoe een declaratie bij de Opdrachtnemer heeft ingediend. 
 
Bij schade zal de Opdrachtnemer rechtstreeks met de schade-expert van verzekeraars contact hebben  om de omvang van die 
schade vast te leggen, behalve in die gevallen dat de Opdrachtgever van mening is dat de belangen van Opdrachtgever 
daardoor worden geschaad. Melding van schade ontslaat Opdrachtnemer niet van zijn verplichting om het Werk volgens 
Overeenkomst op  te leveren en de opgetreden schade op zijn kosten direct naar tevredenheid  van Opdrachtgever  te 
herstellen, ongeacht of dit herstel door een  verzekering gedekt wordt of niet.  
 
Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op Opdrachtnemer, gelet op het spoorwegbelang gerechtigd door 
het Werk opgetreden schade aan zijn bestaande eigendommen direct te (doen) herstellen, zonder dat Opdrachtnemer 
daarvoor vooraf door hem aansprakelijk hoeft te worden gesteld en ongeacht of al dan niet reeds een schade-expertise heeft 
kunnen plaatsvinden. 
 
1.3 Opdrachtnemer werkt er ten volle aan mee dat claims van derden op een vlotte en correcte wijze worden 
afgewikkeld. Indien op grond van aard en omvang van de schade direct voorzieningen nodig zijn tegenover door schade 
getroffen claimanten, zorgt Opdrachtnemer dat daarin wordt voorzien ongeachte of al dan niet reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden.  
 
Het “ten volle mee werken aan” betreft die claims waarbij de Opdrachtgever heeft aangegeven zelf (mede) als aanspreekpunt 
voor de schadeafwikkeling tegenover claimanten te willen optreden. De Opdrachtnemer zorgt er voor dat de Opdrachtgever 
voortdurend direct kopieën ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief alle voorlopige- en definitieve 
expertiserapporten e.d.)  van deze aansprakelijkheidsclaims. Opdrachtnemer staat Opdrachtgever toe om over  de afwikkeling 
van claims rechtstreeks overleg te voeren met zijn leidend(e) verzekeraar(s). 
 
 
1.4 Onderaannemers, leveranciers, inleenkrachten e.d., zomede eigen personeel van Opdrachtnemer worden door 
Opdrachtgever niet als derden beschouwd. Hiervoor is Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk.   
 
1.5 Indien  Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover Opdrachtgever niet nakomt, is Opdrachtgever zonder nadere 
schriftelijke ingebreke- en/of aansprakelijkstelling gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks op kosten van  Opdrachtnemer te 
verzorgen. Opdrachtgever zal de door hem gemaakte kosten dan met  Opdrachtnemer verrekenen door inhouding op 
eerstvolgende aan hem vervallende betalingstermijnen, dan wel deze op andere adequate wijze op Opdrachtnemer verhalen. 
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