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RISICO-INVENTARISATIE 

AIG is de handelsnaam van de algemene verzekeringsactiviteiten van AIG wereldwijd, inclusief AIG Europe Limited. 

De verzekeraar is AIG Europe Limited 

Dit document is uitsluitend voor informatieve doeleinden en er kan geen beroep op gedaan worden om in welke omstandigheid ook dekking te verkrijgen. Producten kunnen verschillen van land tot land en zijn 
niet steeds in alle Europese landen beschikbaar. Omvang en voorwaarden van de dekking zijn onder voorbehoud van de polisvoorwaarden. Deze kunnen op verzoek verkregen worden bij uw makelaar of 

assurantietussenpersoon of bij AIG Europe Limited. 

 

 
Sectie A 

Heeft uw klant een 
milieuvergunning? 
 
 

Is de bedrijfslocatie 
gelegen in de buurt van 
een Natuurgebied? 
(Natura 2000), of gelegen 
naast een bedrijf dat 
mogelijk milieu-gevaarlijke 
werkzaamheden verricht? 

Is uw klant actief in een 
van de sectoren genoemd 
in sectie A? 

Uw klant is mogelijk 
risicoaansprakelijk voor 
schade aan het milieu 

Uw klant is verwijtbaar 
voor schade aan het milieu 

Uw klant heeft een extra grote 
exposure t.a.v. biodiversiteitsschade 
en kan worden geconfronteerd met 
kosten voor complementaire of 
compensenerende maatregelen. Uw 
klant kan tevens worden 
geconfronteerd met zaak-en 
personenschade. 

Uw klant kan worden 
geconfronteerd met 
biodiversiteitsschade en 
zaak-en 
personenschade. 

Aandachtspunten: 
- Geleidelijke vervuiling  
- Bovengrondse en 

ondergrondse tanks 
- Procedures en maatregelen 

t.a.v. milieu binnen het bedrijf. 
- Directe omgeving 
- Geschiedenis van de locatie 

Nee 

Nee 
Ja 

 
AIG Enviropro 

Ja 

Ja 

Nee 
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Sectoren die mogelijk onder Annex III van de Richtlijn Milieu Aansprakelijkheid vallen. 
- Energie Sector 
- Metaal Sector 
- Minerale en chemische industrie 
- Afval beheer en verwerkingsbedrijven 
- Vervoer van gevaarlijke stoffen 
- Bedrijven met een lozingsvergunning 
- Fabricage, opslag, verwerking, storting, emissie, vervoer van: 

� Gevaarlijke stoffen 
� Gevaarlijke preparaten 
� Gewasbeschermingsmiddelen 
� Biociden 

 
Andere Bedrijven met een verhoogd milieuschade Risico 

1. Bouwbedrijven 
2. Installatiebrijven 
3. Grondsanering 
4. Baggerbedrijven 
5. Agrarische bedrijven 
6. Drukkerijen 
7. Papier- en pulp 
8. Houthandel 
9. Logistiek dienstverleners 
10.  ziekenhuizen, scholen, universiteiten, winkelcentra. 


