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EEN OPKOMEND RISICO
Door de hele Europese 
Unie zijn milieurisico’s voor 
bedrijven verscherpt door 
strengere wet- en regelgeving 
die nieuwe concepten hebben 
geïntroduceerd zoals schade 
aan biodiversiteit en nog 
strengere saneringseisen.  
Dit betekent dat zelfs 
wanneer de activiteiten van 
een bedrijf de laatste jaren 
ongewijzigd zijn gebleven, zijn 
potentiële milieuaansprake-
lijkheidsrisico’s toch  
zijn toegenomen.

TERUG VOLGENDE

AIG’s Milieuverzekering (ook bekend onder de Engelse 
naam Environmental Impairment Liabilityverzekering,  
of EIL-verzekering) dekt bedrijven af tegen het risico van 
milieuschade en aansprakelijkheidsrisico’s. EIL-polissen  
zijn ontworpen om een effectieve respons te bieden bij 
allerlei soorten verontreinigingen – zowel ten gevolge  
van een plotseling als een geleidelijk voorval – en 
compliance te bieden t.a.v. steeds complexere  
regelgeving op het gebied van sanering en herstel.

Samenvattend:  De toenemende blootstelling aan, en bewustzijn van, milieuaansprakelijkheidsrisico’s bij bedrijven creëren nieuwe 
kansen voor makelaars om hun positie bij hun klanten te versterken en nieuwe inkomsten te genereren. 
De volgende pagina’s gaan in op: de doelmarkt voor EIL; verkoopthema’s voor nieuwe kopers van milieu-aansprakelijkheidsproducten; 
AIG’s specifieke kwaliteiten in deze verzekeringscategorie; AIG’s EIL-dienstverlening aan makelaars; argumenten voor het uit de weg 
ruimen van verkoopobstakels bij milieuverzekeringen en tot slot een aantal claim-scenario’s.
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Milieuverzekeringen  
bieden een  
aantrekkelijke  
groeimarkt voor 
verzekeringsmakelaars.

EEN GROTE, MEER  
BEWUSTE MARKT
Bedrijven van allerlei groottes 
en in tal van sectoren 
zijn blootgesteld aan 
milieuaansprakelijkheidsrisico’s. 
De wettelijke verplichtingen 
van zowel ondernemingen als 
overheden hebben geleid tot een 
groeiend aantal milieuclaims 
en steeds hogere bijkomende 
kosten. Samen met de 
toegenomen media-aandacht 
voor milieu-incidenten heeft dit 
bijgedragen aan een sterker 
besef van milieuproblematiek 
onder bestuurders, investeerders  
en klanten.

STERKE 
CONCURRENTIEPOSITIE
Makelaars die een deskundig 
gesprek met hun klanten kunnen 
voeren over milieuverzekeringen 
kunnen zich onderscheiden 
van concurrenten die minder 
inzicht hebben in de specifieke 
risico’s en producten. Dit 
creëert prachtige mogelijkheden 
om nieuwe strategieën te 
ontwikkelen voor de werving 
en het behoud van accounts, 
en helpt de makelaar zich te 
profileren als een gewaardeerde 
en goed geïnformeerde risico- 
adviseur.

BESTUURDERS EN 
MANAGERS KUNNEN 
PERSOONLIJK 
AANSPRAKELIJK  
WORDEN GESTELD
Individuele werknemers kunnen 
persoonlijk worden gedaagd 
na een milieu-incident. Sterker 
nog, in sommige jurisdicties 
kunnen bestuurders en managers 
persoonlijk aansprakelijk 
worden gesteld voor de ontstane 
schades. Wanneer u praat met de 
bestuurders en managers die de 
verschillende verzekeringen binnen 
een bedrijf beheren, dan is het 
zinvol om de complexe aard van 
milieurisico’s te benadrukken, en 
hoe EIL kan worden gebruikt om 
deze af te dekken.

INTERNATIONALE 
MOGELIJKHEDEN
Elk land in Europa heeft 
zijn eigen milieuwetgeving 
aangenomen, en de lidstaten 
implementeren de Europese 
Richtlijn ten aanzien van 
Milieuaansprakelijkheid op 
verschillende manieren. In een 
aantal landen (zoals Spanje, 
Portugal, Slowakije en Tsjechië) 
moeten ondernemingen 
kunnen aantonen dat zij zich 
financieel hebben ingedekt 
tegen hun milieurisico’s (via 
een lokaal afgegeven EIL-polis 
bijvoorbeeld) voordat zij daar 
activiteiten ontplooien. 
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NOTEN

Schade aan biodiversiteit betekent schade aan 
beschermde dier- of plantensoorten en/of hun habitat. 
Honderden soorten zoogdieren, vogels, insecten,  
vissen en planten worden beschermd door Europese  
of nationale wetgeving.

Bovendien zijn er door heel Europa duizenden 
beschermde gebieden (sterker nog: bijna één-vijfde 
van het EU-grondgebied is wettelijk beschermd).

Nieuwe vormen van sanering en herstel, zoals 
complementair en compenserend herstel, betekenen 
dat het jaren kan duren voor een onderneming de 
schade die het heeft veroorzaakt aan een stuk land, 
een ecosysteem of een habitat heeft hersteld.

Er kan van een bedrijf bijvoorbeeld worden geëist dat 
het bomen en planten die het heeft beschadigd in een 
bepaald gebied herplant, of een wild- of visbestand 
opnieuw aanvult.

Het bedrijf kan ook worden verplicht om extra 
verbeteringen te realiseren in andere natuurgebieden, 
om te compenseren voor het tijdelijk verlies van de 
beschadigde locatie tijdens haar herstel.
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Bezoek de Natura 2000 website voor meer informatie.

http://www.natura.org/
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Een aantrekkelijke eigenschap van EIL-
verzekeringen voor makelaars is dat AIG 
een breed scala aan bedrijfstakken kan 
accepteren. Van grote multinationale concerns 
tot lokale kleinbedrijven, dankzij onze 
flexibiliteit kunnen wij voor de meeste sectoren 
een passend product bieden – en vooral:

Bedrijf A heeft al meer dan 10 jaar een milieuverzekering lopen 
bij AIG. Het is een wereldwijd opererend chemieconcern met 
meer dan 30.000 werknemers en productielocaties in meer dan 
50 landen. Het bedrijf waardeert AIG’s internationale netwerk 
en lokale capaciteiten op het gebied van milieuverzekeringen 
en weet zich verzekerd van betrouwbare en optimale lokale 
ondersteuning voor hun internationale activiteiten – waar ter 
wereld deze ook plaatsvinden.

Bedrijf B is een klein expeditiebedrijf met meer dan 30 jaar 
ervaring in vrachtvervoer over de weg. Het bedrijf heeft een 
jaaromzet van zo’n EUR 1 miljoen en heeft een wagenpark 
van 20 vrachtauto’s. Bedrijf B sloot in 2000 haar eerste 
milieuaansprakelijkheidsverzekering bij AIG af en is sindsdien 
altijd een klant gebleven bij onze maatschappij.

Bedrijf D is een internationaal bouwbedrijf dat door heel 
Europa projecten uitvoert. Het concern heeft bij AIG 
een milieuaansprakelijkheidsverzekering afgesloten om 
het risico af te dekken dat het nieuwe verontreinigingen 
veroorzaakt of verontreinigingsproblemen verergert door 
bestaande maar voorheen onopgemerkte verontreinigingen 
te verstoren. In zulke gevallen zou bedrijf D aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor de saneringskosten en voor de 
kosten die mogelijk voortvloeien uit schade aan personen of 
goederen of schade aan biodiversiteit.

Bedrijf C opereert als grossier en retailer van doe-
hetzelfproducten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Haar 
verschillende vestigingen leveren vooral aan vakmensen 
die werken aan woningbouw-, reparatie-, renovatie- en 
onderhoudsprojecten. Bedrijf C heeft een AIG EIL-polis 
lopen sinds 2010, nadat het bedrijf met een schade van 
EUR 1 miljoen werd geconfronteerd in verband met een 
milieuverontreinigingszaak.

•  Producenten – van zware  
industrie en chemiebedrijven tot 
voedsel- en drankproducenten

• Energie- en nutsbedrijven

•  Afvalbeheer en 
-verwerkingsbedrijven

•  Bouwprojecten en 
manteldekkingen voor 
aannemersbedrijven

• Bulkopslag

• Detailhandel en Magazijnen

• Transport en Logistiek

•  Vastgoedeigenaren en 
projectontwikkelaars en hun 
huurders

•  Leveranciers van  
professionele milieudiensten

• Multinationals

TERUG VOLGENDE3
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In geval van een milieu-
incident is een professionele, 
betrouwbare en specialistische 
respons belangrijk.

PIER Europe
Het ongeëvenaarde responsnetwerk van AIG helpt 
klanten om hun normale bedrijfsactiviteiten zo 
snel mogelijk weer te hervatten en om kosten die 
gemoeid gaan met herstelmaatregelen en mogelijke 
aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

EEN KRACHTIGE EN SPECIFIEKE RESPONS

In geval van een milieu-incident helpt 
PIER Europe met het samenstellen van een 
adequaat responsteam. Via het netwerk 
kunt in contact komen met experts op 
het gebied van mileuverontreiniging, 
opruimingswerkzaamheden, 
herstelmaatregelen, afvalmanagement, 
oorzakelijk onderzoek en milieuconsultancy.

GROOT OF KLEIN

U kunt gebruik maken van deze service 
bij milieu-incidenten van iedere omvang. 
PIER Europe kan ondernemingen helpen in 
contact te komen met de juiste specialisten 
om een alomvattende aanpak te 
formuleren en te coördineren. Dit ongeacht 
de grootte van het incident.

CRISIS COMMUNICATIE EN PR SUPPORT

Ondernemingen worden mogelijk 
geconfronteerd met reputatieschade in 
geval van een milieu-incident. PIER Europe 
kan u toegang geven tot professionele 
communicatiedeskundigen om de impact  
op uw reputatie te minimaliseren.

IN HEEL EUROPA

Het PIER Europe netwerk is toegankelijk in 
32 landen* en geeft 24 uur per dag 365 
dagen per jaar ondersteuning in meer dan 40 
talen. PIER Europe geeft al onze polishouders 
toegang tot experts die u kunnen helpen bij 
een snelle, betrouwbare en alomvattende 
aanpak in geval van een milieu-incident.

* PIER Europe is beschikbaar in 32 landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Lichtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, 
Portugal, Roemenïe, Rusland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

PIER Europe, een introductie Waarom PIER Europe?

TERUG VOLGENDE4
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AIG is een toonaangevende speler in 
de internationale verzekeringssector. 
Wij hebben meer dan 60 jaar ervaring 
in deze categorie en hebben vorig 
jaar meer dan 30.000 lokale polissen 
uitgeschreven voor multinationals  
over de hele wereld. 

Dankzij onze ervaring kunnen wij uw klanten 
drie verschillende niveaus van internationale 
dekking aanbieden, afhankelijk van hun 
specifieke behoeften en voorkeuren.

EEN INDIVIDUELE LOKALE POLIS VOOR ELK LAND

De standaardoptie voor veel ondernemingen die actief zijn in het buitenland.

Soms moeten bedrijven om aan bepaalde 
contractuele of andere voorwaarden te voldoen  
een lokale polis afsluiten die is afgegeven door  
een lokaal bevoegde verzekeringsmaatschappij. 
Dankzij ons mondiaal netwerk van lokale  
vestigingen en expertise kunnen wij een lokale  
polis of certificaat afgeven in vrijwel elk land  
ter wereld.

VOOR EEN MEER GEDETAILLEERD BEELD 
VAN ONZE INTERNATIONALE CAPACITEITEN, 
VERWIJZEN WIJ U NAAR HET AIG EUROPE 
MULTINATIONAL SALES PLAYBOOK.

FREEDOM OF SERVICES (FOS)

Eén polis voor alle EU-activiteiten van een bedrijf, waardoor de administratie 
vereenvoudigd wordt.

Onze FOS-polis omvat een uniforme polistekst die 
dekking biedt voor meerdere locaties in de EU. 
Het verlicht de administratieve last voor zowel de 
makelaar als de klant, door één premie te bieden, 
één verlengingsdatum en één contactpersoon voor  
de verzekerde operaties in het thuisland van de klant.

GECONTROLEERD INTERNATIONAAL PROGRAMMA (IP)

Een wereldwijd verzekeringsprogramma dat lokaal uitgeschreven polissen 
combineert met gecentraliseerd beheer.

Dankzij AIG’s uitgestrekte wereldwijde netwerk van  
eigen vestigingen wordt het merendeel van de  
polissen die vallen onder een Internationaal Programma 
uitgegeven door een lokaal AIG-kantoor. Dit zorgt 
ervoor dat de verzekeringnemer voldoet aan alle lokale 
regelgeving, terwijl het bedrijf tegelijkertijd verzekerd 
is van dekking en consistente dienstverlening en 
ondersteuning voor al zijn internationale activiteiten. 

BEKIJK DE VOOR-  
EN NADELEN

BEKIJK DE VOOR-  
EN NADELEN

BEKIJK DE VOOR-  
EN NADELEN
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THEMA’S 1 DE RELEVANTIE VAN MILIEUVERZEKERINGEN

IS HET BEDRIJF ZICH ERVAN 
BEWUST DAT DE ALGEMENE 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BEPERKT 
IS T.A.V. MILIEURISICO’S? ZO BIEDT DE 
AVB GEEN DEKKING VOOR GELEIDELIJKE 
VERONTREINIGING, VERONTREINIGINGEN 
OP EIGEN TERREIN OF HISTORISCHE 
VERONTREINIGINGEN. DE AVB IS DAARNAAST 
NIET GEBASEERD OP DE MEEST RECENTE 
MILIEUWETGEVING.  

PLOTSELINGE VERONTREINIGING VERSUS GELEIDELIJKE  
VERONTREINIGING
Soms is het moeilijk om vast te stelling of een verontreiniging is  
veroorzaakt door een plotseling incident of door geleidelijke vervuiling. 
AIG’s milieu-verzekeringen zijn ontworpen om dekking te geven voor alle 
verontreinigingsomstandigheden, en maken daarom geen onderscheid  
tussen geleidelijke en plotselinge verontreinigingen.

SANERING VAN EIGEN TERREIN
Algemene aansprakelijkheidspolissen dekken niet de kosten van het saneren van 
het eigen terrein of het minimaliseren van vervolgschade. Een milieuverzekering  
kan de verzekeringnemer dekking bieden op locatie voor de eigen saneringskosten 
en schade aan personen en goederen ten gevolge van het milieu-incident.

HISTORISCHE VERONTREINIGING
Zelfs als er geen actuele operationele risico’s in het spel zijn kan een locatie 
verontreinigd zijn door vroeger gebruik. EIL-polissen kunnen bedrijven dekking 
geven voor de kosten van historische verontreinigingen op de locatie en elders.

HEEFT HET BEDRIJF EEN INSCHATTING 
GEMAAKT VAN ZIJN MOGELIJKE 
MILIEURISICO’S? IS HET ZICH ERVAN BEWUST 
DAT ZIJN RISICO’S OP DIT GEBIED ZIJN 
TOEGENOMEN? 

Nieuwe vormen van sanering die via nieuwe regelgeving zijn  
geïntroduceerd vergroten de potentiële milieu-aansprakelijkheidsrisico’s  
van het bedrijfsleven. EIL-verzekeringen dekken risico’s voortvloeiend  
uit deze (en toekomstige) wetgeving af.

BEGRIJPT HET BEDRIJF DAT ER BIJ EEN MILIEU-
INCIDENT EEN KANS IS DAT HET ‘SCHULDIG IS 
TOTDAT HET TEGENDEEL BEWEZEN IS’?

Een bedrijf dat ervan wordt verdacht milieuschade te hebben veroorzaakt is 
‘schuldig totdat het tegendeel bewezen is’. De milieuverzekering vergoedt de 
verweer- en onderzoekskosten en biedt specialistische ondersteuning door milieu-
experts namens het bedrijf te laten overleggen met de verschillende instanties.

HEEFT HET BEDRIJF OVERWOGEN HOEVEEL 
REPUTATIESCHADE HET KAN LIJDEN BIJ EEN 
MILIEU-INCIDENT?

De sterke interesse die de media en burgers vaak 
tonen voor lokale milieu-incidenten kan gevolgen 
hebben voor het imago van het betrokken bedrijf. 
Een EIL-polis dient als een duidelijke illustratie van de 
voorzorgsmaatregelen die het bedrijf heeft genomen  
ten aanzien van zijn milieuverantwoordelijkheid. 

Het is noodzakelijk 
om first-time buyers 
– oftewel, klanten 
die nog niet hebben 
besloten of zij wel of 
niet een EIL-verzekering 
zullen afsluiten – ten 
minste een algemeen 
idee te geven van 
de omvang van hun 
potentiële risico’s en 
welke bescherming de 
verzekering kan bieden.

Hier zijn een aantal voorstellen 
voor gesprekspunten.
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KLIK OP DE PIJL VOOR MEER VOORBEELDEN
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THEMA’S 2 DE RELEVANTIE VAN MILIEUVERZEKERINGEN

WEET HET BEDRIJF TOT WIE HET  
ZICH MOET WENDEN?

Wanneer zich een milieuschade voordoet, is het zaak in een vroeg stadium de juiste  
personen erbij te halen. De meeste bedrijven hebben nog nooit met een milieu-incident  
te maken gehad en weten daarom niet precies tot wie zij zich moeten wenden.  
Wij voorzien onze klanten van toegang tot de juiste technische en juridische experts en  
van een uitgebreid professioneel netwerk met tientallen jaren ervaring.

BEGRIJPT HET BEDRIJF WELKE  
CONSEQUENTIES EEN LANGDURIG  
SANERINGS- EN HERSTELPROJECT  
ZOU KUNNEN HEBBEN VOOR DE 
ONDERNEMING?

Bedrijven die een milieuschade hebben veroorzaakt zijn 
verplicht het getroffen gebied naar zijn oorspronkelijke staat 
terug te brengen. Dit kan een complexe onderneming zijn die 
vele jaren in beslag neemt. Onze EIL-verzekering biedt dekking 
voor de kosten van een dergelijke operatie, en de milieu-
expertise die nodig is om het effectief af te handelen.   

WEET HET BEDRIJF DAT INDIVIDUELE  
WERKNEMERS PERSOONLIJK 
AANSPRAKELIJK KUNNEN  
WORDEN GESTELD?

Na een milieu-incident kunnen individuele werknemers mogelijk aansprakelijk worden  
gesteld. Onze EIL-verzekering kan dekking bieden voor de bijkomende onderzoeks- en 
verweerkosten, en voor eventuele schikkingen met betrekking tot verontreinigingen of  
milieuschades veroorzaakt door het bedrijf en zijn personeel.

IS HET BEDRIJF ZICH ERVAN BEWUST  
DAT OVERHEIDSINSTANTIES DIE 
NOODMAATREGELEN NEMEN DEZE 
MOGELIJK KUNNEN VERHALEN OP HET 
BEDRIJF DAT DE MILIEUSCHADE HEEFT 
VEROORZAAKT?

De milieuverzekering dekt ook de 
saneringskosten die worden gemaakt door 
derden of overheidsinstanties in verband met 
noodwerkzaamheden ten behoeve van het bedrijf. 

IS HET BEDRIJF ZICH ERVAN BEWUST  
DAT STRENGE NIEUWE REGELGEVING 
RISICO-AANSPRAKELIJKHEID OPLEGT  
AAN BEPAALDE BEDRIJFSTAKKEN? 

Op grond van de Europese milieuregelgeving wordt aan sommige bedrijven een  
risico-aansprakelijkheid opgelegd bij milieu-incidenten en is het betrokken bedrijf volledig  
onderhevig aan de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden en verplichtingen. Onze  
EIL-verzekering biedt dekking aan deze bedrijven en biedt maatwerkoplossingen voor  
hun specifieke behoeften.

BEGRIJPT HET BEDRIJF DAT HET 
AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD 
VOOR EEN MILIEUSCHADE, ZELFS ALS HET 
GEEN ENKELE VERONTREINIGING HEEFT 
VEROORZAAKT?

Milieuschade beperkt zich niet enkel tot verontreinigingen. 
Een bedrijfsbrand of fysieke beschadigingen door zware 
machines kunnen leiden tot wettelijke verplichtingen voor 
het betrokken bedrijf en soms tot substantiële kosten,  
welke worden gedekt door onze EIL-verzekering.

KLIK OP DE PIJL VOOR MEER VOORBEELDEN
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NOTEN

Primair herstel duidt alle maatregelen aan die 
beschadigde natuurlijke rijkdommen en/of 
milieufuncties kunnen herstellen tot – of in de richting 
van – hun oorspronkelijke toestand.

Complementair herstel duidt alle maatregelen aan 
die worden genomen ten aanzien van beschadigde 
natuurlijke rijkdommen en/of milieufuncties om te 
compenseren voor het feit dat primaire maatregelen 
niet zullen leiden tot de volledige regeneratie van de 
getroffen natuurlijke rijkdommen en/of functies.

Compenserend herstel duidt alle maatregelen aan 
die worden genomen om te compenseren voor het 
tussentijds verlies van natuurlijke rijkdommen en/of 
milieufuncties vanaf het tijdstip van de schade totdat 
het primair herstel volledig is afgerond. 

Bedrijven kunnen te maken krijgen met meerdere 
milieu-instanties, afhankelijk van voor welke schade 
zij verantwoordelijk zijn en waar het is veroorzaakt. 
Dit kan beslag leggen op een substantieel deel van 
hun bedrijfsmiddelen en de normale bedrijfsvoering 
verstoren.

Dit kan tot aanzienlijke kosten leiden, die niet 
worden gedekt door algemene aansprakelijkheids-
verzekeringen maar wel betaald worden middels de 
juiste milieuverzekeringspolis.

De Europese milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (ELD) 
heeft nieuwe en strengere aansprakelijkheden 
geïntroduceerd voor exploitanten – specifiek die 
exploitanten die genoemd worden in Bijlage III. 
Exploitanten zijn volgens de Richtlijn verplicht om:

• Schade aan het milieu te voorkomen;

•  Actie te ondernemen wanneer er een acute dreiging 
is van milieuschade;

•  De bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte 
te brengen van een feitelijke of vermoedelijke 
milieuschade.

De activiteiten die genoemd worden in de nieuwe 
Richtlijn zijn onder andere:

•  Alle activiteiten die een vergunning hebben onder 
de EU Richtlijn inzake de geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC);

• Afvalbeheeractiviteiten;

• Mijnbouw, steengroeven en de winningsindustrie;

• Activiteiten waarbij een loosvergunning vereist is; 

• Het vervoer van gevaarlijke stoffen (met vergunning). 
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Wij kunnen bogen op onvergelijkbare technische  
deskundigheid op het gebied van milieuaansprake- 
lijkheids verzekeringen dankzij onze expertise  
en ons gericht trainingsmateriaal dat onze makelaars  
helpt hun milieuverzekeringsaccounts verder uit te  
bouwen. In combinatie met een zeer ervaren EIL  
claims-team verzekert dit onze klanten van de best  
mogelijke ondersteuning mocht zich een milieu- 
incident voordoen.
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LOKALE EXPERTISE
Wij hebben het grootste milieu-
acceptatieteam in Europa, waardoor  
wij de hoogste capaciteit in de Europese 
markt kunnen bieden. Daarnaast leveren 
wij maatwerkoplossingen en advies 
en ondersteuning met een duidelijke 
toegevoegde waarde. Met toegewijde  
en gespecialiseerde milieu-acceptanten 
over het hele continent, kunnen wij  
onze makelaars en klanten sterke 
technische acceptatiekennis bieden, 
effectieve ondersteuning en deskundig 
advies in elk van de lokale markten  
waar zij actief  zijn.

CLAIMS-EXPERTISE
AIG heeft het grootste team van EIL 
claims-specialisten in Europa, die 
ervaring hebben met de behandeling van 
de meest complexe milieuclaims en de 
meeste verzoeken in de lokale taal van 
de klant kunnen afhandelen. 

Bovendien kunnen onze 
claimbehandelaars terugvallen op onze 
ongeëvenaarde wereldwijde capaciteiten 
en kenniscentra, waardoor onze klanten 
kunnen vertrouwen op hoogwaardige en 
betrouwbare dienstverlening in een voor 
hen wellicht stressvolle periode.

CONSTANTE INNOVATIE
De laatste paar jaar zijn milieuregels 
en de bijbehorende verplichtingen 
behoorlijk uitgebreid, en ze beloven 
alleen maar strenger te worden in de 
toekomst. AIG heeft zich in Europa 
al meer dan tien jaar een solide 
partner getoond, met innovatieve 
milieuverzekeringsprogramma’s en 
continue verbeteringen aan onze 
dekkingen. Hierdoor houden onze  
EIL-polissen altijd gelijke tred met  
de almaar toenemende risico’s van  
onze klanten.

INTERNATIONALE EXPERTISE
We hebben het grootste internationale 
netwerk van eigen kantoren in de 
verzekeringssector en zijn (bijna) 
overal ter wereld geautoriseerd om 
milieuverzekeringen af te geven. Door 
onze uitvoerige kennis van geraffineerde 
programmastructuren kunnen wij u 
helpen een multinationaal programma 
op te stellen dat volkomen aan uw eisen 
is aanpast. Of ze nu lokaal worden 
aangestuurd of uitgevoerd op basis van 
een IP, onze multinationale programma’s 
zullen u een krachtig, wereldwijd 
concurrentievoordeel opleveren, 
gecombineerd met ongeëvenaarde 
dienstverlening.
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De reikwijdte van onze EIL-expertise 
stelt ons in staat om onze makelaars 
hoogwaardige lokale ondersteuning 
te bieden – technische trainingen 
bijvoorbeeld, of workshops. Zo kunnen 
wij u ondersteunen in het werven en 
behouden van EIL-accounts.
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BEKROOND TRAININGSPROGRAMMA
Ons veelgeprezen milieuverzekering-trainingsprogramma is 
special ontwikkeld voor verzekeringsmakelaars. Het is erop 
gericht makelaars de kennis en het zelfvertrouwen te geven 
om een inhoudelijk gesprek met de klant te voeren over zijn 
mogelijke milieuaansprakelijkheidsrisico’s en de oplossingen 
die een EIL-verzekering hiervoor kan bieden.
Het programma biedt trainingen op beginnersniveau over de 
belangrijkste aspecten van milieuschade en –verzekeringen, 
de huidige wetgeving, handhaving, praktische zaken 
waar bedrijven tegenaan lopen zoals saneringskosten, 
en welke dekking een milieuverzekering kan geven voor 
dergelijke risico’s. Het trainingsprogramma wordt op het 
moment vertaald naar een aantal Europese talen en zal 
op korte termijn beschikbaar worden gesteld aan alle 
verzekeringsmakelaars in Europa.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING VÓÓR  
HET AFSLUITEN
Met meer dan 30 gespecialiseerde EIL-
acceptanten door heel Europa kunnen wij 
onze makelaars voorzien van de allerbeste 
technische expertise en hen helpen nog meer 
klanten te werven. Dit kan telefonisch of in  
een persoonlijk gesprek op ons lokaal kantoor, 
maar ook bijvoorbeeld via één van onze 
milieu-workshops die wij door heel Europa 
organiseren – vaak op locatie bij  
onze makelaars.
Onze ervaring leert dat onze makelaars dergelijke 
interactie bijzonder op prijs stellen. Het stelt hen 
bijvoorbeeld in staat om individuele casussen te 
analyseren, of een claim-scenario door te spreken,  
of duidelijkheid te scheppen over dekkingspunten,  
de prijsstelling en de acceptatiecriteria. Hierdoor  
kan de makelaar klantvragen beter anticiperen  
en effectiever beantwoorden.

SAMENWERKING EN  
EXPERTISE

 “ Het lokale waterschap trof sporen  
van chroom aan in een private  
spuisluis en onze klant was hierbij 
betrokken. Door tussenkomst van 
ons milieu-responsteam kon onze 
klant voldoen aan de eisen van 
het waterschap, zodat de klant niet 
zijn bedrijfsactiviteiten hoefde te 
onderbreken. De makelaar was zo 
tevreden over onze interventie dat  
men besloot, met onze hulp, een 
workshop te organiseren op basis van 
deze casus om ons product te promoten 
onder hun bestaande klanten en 
belangrijke prospects.”

 AIG Europe (Milaan)

MAKELAARS KUNNEN ZICH VOOR DIT  
PROGRAMMA INSCHRIJVEN DOOR AIG HUN  
REGISTRATIEGEGEVENS TE STUREN.

 KLIK HIER OM U VOORAF AAN TE MELDEN >

mailto:ASKEnvironmental@aig.com
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Onze ervaring leert dat de meeste 
verkoopobstakels bij klanten worden 
ingegeven door onzekerheid over hun 
blootstellingen aan milieurisico’s en 
de aarzelingen die zij hierdoor hebben 
ten aanzien van de prijsstelling van 
gespecialiseerde EIL-dekkingen.
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Dergelijke bezwaren kunnen  
allemaal effectief weerlegd worden. 

MOGELIJK BEZWAAR MOGELIJKE GESPREKSPUNTEN

KLIK OP DE PIJL VOOR 
MEER VOORBEELDEN

IK HEB NOG NOOIT 
EEN MILIEUSCHADE 
GELEDEN, DUS 
WAAROM ZOU IK NU 
DEZE VERZEKERING 
AFSLUITEN?

Bedrijven lopen tegenwoordig meer risico op een milieuschade dan vijf jaar 
geleden, omdat hun milieu-gerelateerde risico’s en verplichtingen steeds 
verder zijn uitgebreid onder invloed van nieuwe regelgeving. Er wordt 
verwacht dat deze ontwikkeling richting strengere regulering zich alleen maar 
zal voortzetten in de komende jaren.

De situatie is zelfs nog riskanter voor bedrijven die middels de 
milieuregelgeving onder het regime van risicoaansprakelijkheid vallen, zoals 
bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben voor hun activiteiten.

Het is goed mogelijk dat een onderneming al jaren te maken heeft met  
milieu-gerelateerde verliezen zonder dit te beseffen, omdat deze zijn 
behandeld als bedrijfskosten. De managementteams van bedrijven moeten 
hiervan bewust worden gemaakt, zodat zij de ware omvang van hun  
milieu-gerelateerde blootstellingen realiseren. 

1

2

HET LIJKT ME 
DE PREMIE NIET 
WAARD

Sommige milieuschades – vooral schades die beschermde dier- of planten- 
soorten, hun habitat, of beschermde natuurgebieden betreffen – kunnen erg 
kostbaar zijn en de normale bedrijfsactiviteiten mogelijk jarenlang verstoren.

EIL-premies komen neer op een bescheiden percentage van de verliezen die 
een onderneming zou kunnen lijden. Verweerkosten alleen al kunnen in de 
miljoenen lopen.

WE HEBBEN EEN 
MILIEUVERZEKERING 
GEWOON NIET 
NODIG: WE KUNNEN 
MOGELIJKE VERLIEZEN 
ZELF WEL DRAGEN

Milieuregelgeving heeft zich de laatste jaren verder ontwikkeld en is nu veel 
strenger voor ondernemingen dan voorheen. Als het bedrijf schuldig wordt 
bevonden, kan het mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de sanering 
en herstel van de locatie. Dit kan jaren in beslag nemen en de normale 
bedrijfsvoering verstoren.

Milieuclaims zijn zeer technisch van aard en hun behandeling vraagt vaak 
om deskundigheid. Wanneer onverzekerde bedrijven met een claim worden 
geconfronteerd, kunnen ze al snel meer kwijt zijn aan adviseurs en technische 
ondersteuning dan ze aan verzekeringspremies zouden hebben betaald. En 
dergelijke kosten staan nog los van de directe kosten van de milieuclaim zelf.



PIER EUROPEWELKE VERKOOP- 
MOGELIJKHEDEN  
ZIEN WIJ?

HOE ZIET DE 
DOELGROEP ERUIT?

HOE VERKOOP JE  
AIG AAN DE KLANT?

CLAIM-
SCENARIO’S

EIL-DIENSTVERLENING 
VOOR MAKELAARS

MULTINATIONALS OMGAAN MET 
BEZWAREN

HOE VERKOOP JE 
MILIEUVERZEKERINGEN 
AAN NIEUWE KLANTEN?

NOTEN

Tegenwoordig heeft elk bedrijf dat brandstof opslaat  
of afval loost of uitstoot een milieuvergunning nodig 
voor zijn activiteiten. Een breed scala van activiteiten 
valt onder het risicoaansprakelijkheidsregime van  
de Europese Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (ELD).

Bijlage III noemt onder andere de volgende sectoren:

•  Alle activiteiten die een vergunning hebben onder 
de EU-Richtlijn inzake de geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (IPPC);

• Afvalbeheeractiviteiten;

• Mijnbouw, steengroeven en de winningsindustrie;

• Activiteiten waarbij een loosvergunning vereist is; 

• Het vervoer van gevaarlijke stoffen (met vergunning).

Dit gaat bovenal op voor grotere bedrijven. De 
kosten van een brandstoflek op een aangrenzend 
stuk land kunnen bijvoorbeeld worden betaald uit het 
budget van de site manager, terwijl alle boetes die er 
uit voortvloeien door de juridische afdeling worden 
verwerkt. Geen van deze kosten wordt als mogelijk 
verzekerbare verliezen gecommuniceerd aan de  
risk-manager of verzekeringsinkoper.   
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Deze praktijkvoorbeelden  
illustreren het belang van  
een milieuverzekering.
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OMSTANDIGHEDEN GEVOLG
SCHADE AAN DE BIODIVERSITEIT
Een olieleiding in een beschermd natuurgebied scheurt 
open, waardoor er een olielek ontstaat. De autoriteiten 
dwingen het verantwoordelijke bedrijf om niet alleen de 
sanering en het primair herstel op zich te nemen, maar 
ook een schadevergoeding te betalen voor de schade 
die het lek veroorzaakt aan de lokale leefomgevingen 
en flora en fauna.

Dit is een goed voorbeeld van hoe schade aan 
een beschermd natuurgebied complexe en 
langdurige gevolgen voor de bedrijfsplanning 
kan hebben, die vele jaren kunnen aanhouden. 

GELEIDELIJKE VERONTREINIGING OP  
EIGEN TERREIN
De bevoegde autoriteiten ontdekten een structureel  
lek in een ondergrondse brandstofopslagtank tijdens 
een locatiecontrole.

Het verantwoordelijke bedrijf werd door de 
toezichthouder verplicht om het terrein te 
saneren en te herstellen naar zijn eerdere staat.

ONDERBREKING VAN DE EIGEN 
BEDRIJFSACTIVITEITEN
Vrijgekomen stookolie beschadigde de installatie in een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie, waardoor de centrale 
niet langer afvalwater kon zuiveren.  

De bedrijfsactiviteiten moesten noodgedwongen 
onderbroken worden totdat de installatie hersteld 
was en de filters vervangen.

BEDRIJFSONDERBREKING BIJ DERDEN
Een chemische opslagtank stortte in, waardoor zowel 
naburige installaties als de aangrenzende rivier werden 
verontreinigd.

Het industrieterrein werd afgesloten voor de 
sanerings- en herstelwerkzaamheden, en de 
aanwezige bedrijven waren gedwongen hun 
activiteiten te onderbreken totdat deze waren 
afgerond.

SANERING BIJ DERDEN
Een olielek in een transportleiding zorgde voor een 
verontreiniging bij een aangrenzend terrein.

De vereiste water- en bodemsaneringen – 
waarbij onder meer de grondwaterspiegel 
continu moest worden afgepompt – namen zes 
maanden in beslag. 

SCHADE AAN PERSONEN
Tijdens een brand in een plasticfabriek kwam giftige 
zwarte rook vrij die ook aangrenzende bedrijven en 
buurtbewoners bereikte.

Een aantal bedrijven en bewoners hebben het 
verantwoordelijke bedrijf aansprakelijk gesteld 
voor lichamelijk letsel. 

MEER >
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ZAAKSCHADE
Een ammoniaklek bij een koelfaciliteit zorgde ervoor 
dat zo’n 760 liter ammoniak op het aangrenzend 
terrein terechtkwam, waardoor het plaatselijke 
leidingnetwerk beschadigd raakte.  

De benadeelde partij stelde het 
verantwoordelijke bedrijf aansprakelijk voor 
zaakschade.

ONDERZOEK DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN
Een rivier in de buurt van een zuivelfabriek bleek 
vervuild. Het bedrijf werd verzocht bewijs te overleggen 
van een correcte bedrijfsvoering en mee te werken met 
de onderzoekende instanties.

Een onderzoek werd geopend om vast te stellen 
welke partij verantwoordelijk was voor de 
verontreiniging.

GROEPSVORDERING
Een bedrijf werd ervan verdacht de watervoorziening 
van de lokale gemeenschap te hebben 
verontreinigd. 

Vijftig bewoners die in de buurt van een 
chemische centrale wonen brachten een 
groepsvordering tegen het bedrijf voor de 
rechter.

BEWIJSLAST
Een bedrijf werd ervan verdacht een verontreiniging te 
hebben veroorzaakt. De lokale milieu-instantie verzocht 
de onderneming om actie te ondernemen teneinde de 
vervuiling te herstellen en de negatieve gevolgen te 
minimaliseren. Later werd aangetoond dat het bedrijf 
dat verdacht werd, niet de veroorzaker was.

Een voorbeeld van hoe een bedrijf dat 
niet verantwoordelijk is voor een bepaalde 
verontreiniging toch verplicht kan worden gesteld 
om te betalen voor de sanering en/of het herstel.

VERONTREINIGING VEROORZAAKT DOOR DE 
BRANDWEER
Na een brand in een metaalrecyclingbedrijf wezen 
verontreinigingsonderzoeken uit dat het bluswater en 
het brandblusschuim de afvalverwerkingscentrale in het 
bedrijf hadden beschadigd. 

Het bedrijf moest alle schoonmaakkosten voor  
de locatie betalen.

TRANSPORT
Nadat een melktankwagen was gekanteld, lekte 
28.000 liter melk uit de aanhanger dat uitliep over de 
aangrenzende akkers.

Het bedrijf werd door de verantwoordelijke 
instanties opgedragen te saneren en 
grondwatercontroles uit te voeren.
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