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Aansprakelijkheid 
AIG is ook in Nederland één van de leidende verzekeraars op het terrein 

van aansprakelijkheidsverzekeringen. 

Of het nu gaat om de bedrijfsaansprakelijkheid van internationaal of 

nationaal opererende productie- of handelsbedrijven, AIG heeft de 

mogelijkheden om tot een passende verzekeringsoplossing te komen. Wij 

streven ernaar om, in nauwe samenwerking met de met ons 

samenwerkende assurantieadviseurs, voor een groot aantal segmenten van 

het bedrijfsleven zowel standaarddekkingen als maatwerk te leveren, 

afhankelijk van de behoeften van en wensen van onze relaties. 

De combinatie van professionaliteit, kennis, ervaring en flexibiliteit zowel bij 

de acceptatie van risico’s als de behandeling van schaden, maakt het voor 

ons mogelijk passende verzekeringsoplossingen aan te bieden. 

Onze wereldwijde vertegenwoordiging stelt ons in staat om internationale 

programma’s alsmede complexe aansprakelijkheidsrisico’s te kunnen 

behandelen, maar tegelijkertijd zijn wij ook de geschikte partner voor 

middelgrote bedrijven. Ons team is in staat om zowel de provinciale markt 

als grote multinationale zaken te bedienen met maatwerk.   

 

Wat kunnen wij vanuit Bedrijfsaansprakelijkheid bieden? 

 Een nuchtere, pragmatische en flexibele aanpak  

 Hoge verzekerde bedragen, geen co-assurantie of herverzekering nodig 

 Ruime voorwaarden, zowel op ‘claims made’ als op ‘loss occurrence’ mogelijk 

 Wereldwijde dekking, dus ook voor export naar de Verenigde Staten van Amerika 
en Canada  

 Internationale Programma’s met lokale polissen en meevezekering buitenlandse 
vestigingen op een compliant manier 

 Excedentdekkingen 

 Integreren van uitgebreide WEGAS-dekking binnen AVB 

 Toegesneden dekkingsuitbreidingen voor: 
- Zuivere vermogensschade 
- Recallkosten 
- Uit- en inbouwkosten 
- Ompakkosten 
- Opzicht 

 Begeleiding Loss Control engineers 
 
 
 

Andere 
aansprakelijkheids-
dekkingen binnen AIG  

Naast bedrijfsaansprakelijkheid 
kunt u bij AIG ook terecht voor 
beroepsaansprakelijkheid, 
cyber-risico’s en 
aansprakelijkheid voor 
bestuurders en commissarissen 
en milieuverzekeringen. Onze 
account managers helpen u 
graag verder. 

. 
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Wat zijn onze doelgroepen? 

Wij richten ons op productie- en handelsbedrijven, met name in de volgende sectoren: 

 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 

 Metaalindustrie 

 Kunststofindustrie 

 Machine- en apparatenbouw 

 Consumentenproducten 

 Chemie 
 
Daarnaast richten wij ons op niet-industriële risico’s zoals:  

 Vastgoedsector 

 Retail-sector 

 Hotels 

 Uitzendbureau’s 

 Financiële instellingen 

 

 

 

   

   

 

 

  Welke informatie hebben wij nodig voor offferte en acceptatie? 

 
Naast een gecompleteerd vragenformulier is verder in de meeste gevallen de 
volgende informatie van belang: 

 bedrijfs- en productbrochures of vergelijkbare informatie op internet 

 leveringsvoorwaarden (en eventueel specifieke relevante contracten) 

 samenvatting RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak 

 schadeverloop (5 jaar) 
 
In veel gevallen kan aan de hand van basisinformatie (omzet, activiteiten, website) 
al een niet-bindende indicatie worden verstrekt, die vervolgens na ontvangst van 
benodigde risico-informatie kan worden omgezet in een definitief voorstel. 
 
 
 
 
 

 

Voor welke risico’s 
hebben wij geen 
mogelijkheden?  

Buiten onze doelgroepen vallen 
in ieder geval: 

- Medische en 
farmaceutische sector 

- Overheden: provincies, 
gemeenten, 
waterschappen 

- Sloopbedrijven, dakdekkers 

- Amusementsparken, 
outdoor- en 
evenementenbureau’s, 
touroperators 

- Scheepswerven, offshore 
en ‘natte aannemerij’ 

- Veevoeder 

Uitgangspunten  

Wij richten ons op het segment 
vanaf middelgrote bedrijven. 

Voor bedrijven met een omzet 
beneden EUR 5 M hebben wij 
geen mogelijkheden.  

Onze minimumpremie bedraagt 
EUR 5.000,00.  
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Dekkingsoplossingen 
vermogensschade 
 
Naast en vanuit de reguliere AVB-oplossingen is AIG in staat om 
maatwerkoplossingen te bieden voor allerlei vormen van vermogensschade 
waarvoor verzekerden aansprakelijk kunnen worden gesteld.  
Hierbij zijn de volgende categorieën te onderscheiden: 

 

             

Zuivere vermogensschade  

(beroepen) 

Zuivere vermogensschade  

(producten) 

 

Uit- en inbouwkosten 

        

Ompakkosten      Recallkosten 

Zuivere vermogensschade (beroepen)  

Wij hebben mogelijkheden om bijkomende beroepsaansprakelijkheidsrisico’s voor onze 
doelgroepen mee te verzekeren op de AVB. Voor een ruimere 
beroepsaansprakelijkheidsdekking, zeker voor de traditionele beroepen, kunt u 
vanzelfsprekend in onze beroepsaansprakelijkheidstekening terecht.  
De specialisten van onze afdeling Financial Lines (PI) staan u graag te woord.   

 

Zuivere vermogensschade (gebrekkige producten)   

Producerende bedrijven kunnen wij voorzien van een dekkingsuitbreiding voor zuivere 
vermogensschade in verband met de levering van gebrekkige producten. 
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Uitgebreide Productaansprakelijkheid   

Producenten trachten zich te onderscheiden van hun concurrenten door producten van 
hoge kwaliteit op de markt te brengen. Hun producten moeten derhalve voldoen aan de 
zwaarste (kwaliteits)eisen. Geringe afwijkingen van de overeengekomen 
productspecificaties kunnen ertoe leiden dat het betreffende product ongeschikt blijkt te zijn 
voor gebruik dan wel leidt tot een gebrekkig eindproduct. 
 
Een dergelijke producent mag van zijn aansprakelijkheidsverzekering verwachten dat er 
dekking is voor schade van derden, veroorzaakt door een door hem geleverd product, dat 
gebrekkig blijkt te zijn, dit ondanks de hoge kwaliteitsnormen die zijn nagestreefd. 
 
De dekking die door een “standaard” AVB wordt gegeven wordt beperkt door de klassieke 
definitie van zaakschade: “beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan 
de verzekerden, alsmede de daaruit voortvloeiende schade” of andere hieraan 
gelijkwaardige of hiermee overeenkomende definities.  
Het begrip ‘zaakschade’ kan echter in de praktijk problemen opleveren zoals in de 
volgende gevallen: 

 Een fabrikant van verpakkingsmateriaal levert dozen waarvan de bodem bij het optillen 
van de doos eruit valt. Alle verpakte producten dienen te worden omgepakt; 

 Aan een fabrikant van kunststof buizen wordt een gebrekkige grondstof geleverd. De 
buizen die met deze grondstof zijn vervaardigd, vertonen na enige tijd gebreken. Als 
gevolg hiervan dienen alle buizen te worden vervangen; 

 Een producent van machines voor de vervaardiging van kunststof flessendoppen levert 
een matrijs met verkeerde schroefdraad. Alle geproduceerde doppen zijn hierdoor 
waardeloos.  

 
Het is mogelijk de traditionele AVB uit te breiden door de klassieke definitie van 
zaakschade uit te breiden. Hiermee wordt dekking verleend voor de aansprakelijkheid van 
de verzekerde, die het gevolg is van een door de verzekerde geleverd gebrekkig product. 
Een product is gebrekkig als het niet voldoet aan de overeengekomen schriftelijke 
specificaties en/of kwaliteiten of niet voldoet aan de te verwachten kwaliteit, die met de 
opdrachtgever/afnemer is overeengekomen.  
De dekking ziet toe op de schade, waarvoor de verzekerde aansprakelijk wordt gehouden 
en voortvloeit uit de overeenkomst. Het betreft dus de verzekering van een contractuele 
aansprakelijkheid. Daarom is het geen voorwaarde dat de schade moet voldoen aan de 
klassieke definitie van zaakschade.  
 
Hierbij zijn de volgende dekkingsuitbreidingsvormen te onderscheiden: 

 Uit- en inbouwkosten 

 Kosten van verdere verwerking/bewerking 

 Ompakkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld: 

Een producent van 
betonnen buizen levert 
ondergrondse leidingen. 
Na enige tijd blijkt dat 
deze leidingen niet de 
drukvastheid hebben die 
is overeengekomen en 
dat hierdoor scheurtjes in 
de buizen ontstaan. Op 
een traject van een 
aantal kilometer dienen 
buizen te worden 
opgegraven en nieuwe 
leidingen te worden 
gelegd. 
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  Uit- en inbouwkosten 

Gedekt zijn de kosten van derden waarvoor verzekerde aansprakelijk is in verband 
met: 

 Het verwijderen van de door verzekerde geleverde gebrekkige producten 
(uitbouw) alsmede,  

 De kosten van derden voor het opnieuw inbouwen van vervangend product 
(inbouw). 

Deze dekkingsuitbreiding kan worden aangeboden voor fabrikanten van producten 
voor installatiedoeleinden, zoals bouwmaterialen, machineonderdelen, auto-
onderdelen e.d. 

  Kosten van verdere bewerking/verwerking  

Deze dekkingsmodule ziet op de aansprakelijkheid voor de schade aan, door of 
met de eindproducten, die gemaakt zijn met de gebrekkige grondstoffen en/of 
halffabrikaten, hetgeen resulteert in schade van derden, bestaande uit: 

 Minderopbrengsten van het gebrekkige (eind)product; 

 Kosten gemaakt voor verbetering/herstel van de gebrekkige producten om 
alsnog tot een eindproduct te komen wat voldoet aan de overeengekomen 
specificaties en/of kwaliteit, dan wel alsnog voldoet aan de overeengekomen 
verwachtingen 

 Kosten gemaakt voor het vervangen van de geleverde gebrekkige producten in 
het geval de verzekerde zelf niet in staat is om alsnog een product te leveren wat 
voldoet aan de overeengekomen specificaties, kwaliteit, dan wel alsnog voldoet 
aan de overeengekomen verwachtingen; 

 Bedrijfsschade die wordt geleden in het geval het gebrekkige product niet verder 
kan worden verwerkt.  

Deze dekkingsuitbreiding is bedoeld voor producenten van grondstoffen en 
halffabrikaten zoals chemicaliën, additieven, ingrediënten e.d.  
 

  Ompakkosten   

Deze dekkingsmodule ziet op de aansprakelijkheid voor kosten van derden in 
verband met: 

 Herverpakken; 

 Sorteren van gebrekkig product; 

 Minderopbrengsten van reeds verpakte producten/materialen; 

 Transport; 

 Vernietiging van onbruikbare verpakkingsmaterialen en/of product dat reeds met 
de gebrekkige materialen was verpakt en daardoor onbruikbaar is geworden. 

Deze dekkingsuitbreiding is bedoeld voor producenten van verpakkingsmaterialen. 

   

  Product recall kostenuitbreiding (3rd / 1st party) 

Product recall betekent letterlijk ‘het in overleg door fabrikant of importeur bij 
handel of consument terughalen van geleverde producten bij gevaar hiervan voor 
de consument’. 
Toch wordt er in de praktijk ook regelmatig een ruimere uitleg aan dit begrip 
gegeven, waarbij ook wordt gedoeld op terugroepacties vanwege 
kwaliteitsafwijkingen, of zelfs uit- en inbouwacties.  Product recall risico’s vergen 
dus maatwerk.  
 

Voorbeeld: 

Een fabrikant van 
sanitairbenodigdheden levert 
koppelstukken en deze 
blijken na enige tijd niet 
roestbestendig te zijn, 
waardoor er waterschade kan 
ontstaan. De reeds 
gemonteerde koppelstukken 
moeten worden verwijderd en 
vervangen. 
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Bij het duiden van recall risico’s en het aanbieden van een passende 
dekkingsoplossing kunnen de volgende groepen worden onderscheiden: 
 

Voor elk van deze groepen hebben wij mogelijkheden, maar het is hierbij van 
belang om de volgende aspecten te onderscheiden: 
 
Gaat het om: 

 Aansprakelijkheid voor recall schade van derden, en/of om 

 Eigen recall schade 
 
en betreft het: 

 Product recall in de letterlijke zin (zoals hierboven aangegeven i.v.m. ‘gevaar’) of 

 Contractuele recall door afnemers in verband met afwijken specificaties of 
kwaliteitsproblemen 

 
En welke financiële risico’s dienen verzekerd te worden? Uitsluitend de  

 Product recall kosten (dus de expenses om de recall uit te voeren), of ook  

 De andere schade die wordt geleden, zoals de productschade en bedrijfsschade. 
 
Vanuit de AVB hebben wij mogelijkheden om de aansprakelijkheid voor product 
recall kosten mee te verzekeren, eventueel uit te breiden met de recall kosten die 
verzekerde zelf dient te maken.  

 
Ruimere Product recall dekkingen (1st party) 
 
Naast de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsoplossingen heeft AIG ook ruime 
mogelijkheden om de eigen schade van een onderneming als gevolg van een 
recall of productcontaminatie te verzekeren. Denk hierbij onder andere aan de 
vervangingskosten van het geleverde product, en de bedrijfsschade die de 
leverancier leidt als gevolg van de recall. Een uitbreide beschrijving van onze 
mogelijkheden op dit gebied treft u in het onderdeel “Crisis Management  / Product 
Recall’. 

Producenten 
consumenten- 

producten 
(non-food) 

Toeleveranciers 
industriële 

componenten 

 
Producenten 

voedingsindustrie 
 

Toeleveranciers 
ingrediënten 

voedingsindustrie 
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Crisis Management: product recall 
 
Voedings- en drankenindustrie: Productcontaminatieverzekering (CPI ) 

In de afgelopen jaren is het bewustzijn bij consumenten voor het 'gevaar' van producten 
sterk toegenomen en zijn de eisen die door overheden en B2B–partners worden gesteld 
aangescherpt.  
Daarnaast heeft verdergaande globalisering geleid tot een complexere en moeilijker 
beheersbare supply chain.  
Eén van de gevolgen is dat producten vaker worden teruggehaald uit de 
distributieketen, maar ook dat de omvang van de financiële gevolgen van een recall 
actie is toegenomen.  
 
Denk bij deze financiële gevolgen niet alleen aan de kosten die gemoeid zijn met de 
terugroepactie zelf, maar vooral ook aan de waarde van de teruggeroepen producten en 
aan omzetverlies, verlies van marktaandeel en aantasting van de goede naam. 
  
De productcontaminatieverzekering van AIG dekt verschillende kosten die te maken 
hebben met het terughalen van producten na onvoorziene of opzettelijke aantasting van 
het product. Deze verzekering voorziet in dekking van financiële verliezen voor een 
bedrijf die ontstaan na een terughaalactie. Daarnaast krijgt verzekerde advies en 
bijstand van gespecialiseerde recall consultants om een incident of recall zo adequaat 
mogelijk te kunnen behandelen. 
 

Verzekerde gebeurtenissen 

 Onvoorziene contaminatie, incl. verkeerde etikettering 

 Recall op last van overheden (i.v.m. gezondheidscriteria) 

 Opzettelijke contaminatie 

 Productafpersing 

 

Gedekte schade-elementen 

 Kosten van consultants en adviseurs 

 Recall kosten (zowel de door verzekerde als door derden gemaakt) 

 Vernietigingskosten 

 Vervangingskosten teruggeroepen producten 

 Bedrijfsschade (verlies aan brutowinst) 

 Herdistributiekosten 

 Rehabilitatiekosten 

 Afpersingskosten 

 

 
 
 

Voor wie ?  

De CPI-dekking is bedoeld 
voor bedrijven in de 
voedings- en 
drankenindustrie die 
eindproducten op de markt 
brengen.  

Voor producenten van  
ingrediënten is de CPI een 
minder geschikte 
oplossing. Ook voor 
bedrijven met een omzet 
beneden EUR 5 M hebben 
wij geen CPI-
mogelijkheden.  

Onze minimumpremie 
bedraagt EUR 2.500,00.  

Welke informatie hebben wij 

nodig voor offferte / acceptatie ? 

Naast een gecompleteerd vragen-

formulier is de volgende informatie van 

belang: 

- HACCP-plan (incl. overzicht CCP’s) 

- Recall-plan 

- Meest recente food safety audit 

(BRC, IFS, ISO 22000) 
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Casualty team   

Underwriters   

Lotte Teunissen 
Junior Casualty Underwriter  
T   010-453 5628 
lotte.teunissen@aig.com 

Paul Plooij 
Casualty Underwriting Officer        
T   010-453 5460 
paul.plooij@aig.com 

 

Bernadette Bode 
Senior Casualty Underwriter  
T   010-453 5492 
bernadette.bode@aig.com 

Gerjan Tromp 
Senior Casualty Underwriter  
T   010-453 5438 
gerjan.tromp@aig.com 

 

Management & Support  

Ivo Wansink 
Team Leader Casualty  
T   010-453 5631 
ivo.wansink@aig.com 

  

   

Multinational Accounts Service Team  

Peter van Groningen 
Account handler 
T   010-453 5693 
peter.van_Groningen@aig.com 

Nick van Noorloos 
Account handler 
T   010-453 5408 
nick.van_Noorloos@aig.com 

 

   

Account management   

Jeroen Middeldorp 
T   010-453 5695 
jeroen.middeldorp@aig.com 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in more than 130 countries and jurisdictions.  AIG companies serve 
commercial, institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading 
providers of life insurance and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange. 
 
AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc.  For additional information, 
please visit our website at www.aig.com.  Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc.  Not all products and services 
are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy language.  Certain products and services may be provided by independent third parties.  
Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities.  Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer.  Surplus lines insurers 
do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds. 
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