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1. Wat is een milieurisico?

Een milieurisico verwijst naar een verspreiding van vervuilende stoffen in het leefmilieu die 
stoffelijke schade aan de eigen zaken of aan zaken van derden veroorzaakt, lichamelijk letsel of 
schade aan een naburige natuurlijke habitat, met inbegrip van planten- en diersoorten.

Vervuiling kan variëren van een lek in een ondergrondse tank tot de verspreiding van vervuiling 
door het vervoer van gevaarlijk afval.

2. Welke aansprakelijkheden worden in verband gebracht met een milieurisico?

Een bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor het saneren van de bodem van derden, het vergoeden van andere 
daarmee verband houdende schade van derden en het saneren en het in oorspronkelijke staat herstellen van natuurlijke 
habitat. Andere kosten i.v.m. vervuiling kunnen zijn: het saneren van de eigen gronden, bedrijfsschade en verdedigingskosten.

3. Welke industrietakken zijn blootgesteld aan milieuaansprakelijkheden?

Bedrijven uit vrijwel alle industrietakken kunnen met milieuaansprakelijkheid worden geconfronteerd, inbegrepen maar 
niet beperkt tot bio-technologische bedrijven, drukkerijen, petroleumraffinaderijen, transportbedrijven, producenten van 
chemicaliën, plastic, polymeren of staal, garagebedrijven, aannemersbedrijven, nutsbedrijven, afvalstortplaatsen en 
farmaceutische bedrijven. Naast deze traditioneel als zware risico’s beschouwde industrietakken, kunnen ook andere 
bedrijven zoals winkelcentra, stomerijen en financiële instellingen aansprakelijk zijn voor het verspreiden van vervuilde 
stoffen in de omgeving.

4. Waarom dienen ‘niet-industriële’ sectoren zoals winkelcentra, ziekenhuizen, financiële instellingen of universiteiten, 
bezorgd te zijn om milieurisico’s?

Alle sectoren behandelen of verwerken afval in één of andere vorm, variërend van schoonmaakproducten tot inktcassettes. 
Ook bestaat het risico van overerving van milieuaansprakelijkheid door de aankoop van eigendom. Bijvoorbeeld: na de 
aankoop van een nieuw eigendom door een televisiestation, ontdekte men verschillende begraven vaten met chemicaliën. 
Tijdens het verwijderen van de vaten begon één vat te lekken. Hierdoor werd een naburige rivier vervuild en de omwonenden 
dienden een klacht in wegens geurhinder. De overheid legde het verband tussen de geurhinder en de vervuiling door de 
chemicaliën. Het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van de sanering en tot het vergoeden van de lichamelijke letsels 
en de stoffelijke schade van verschillende omwonenden. In totaal koste dit het bedrijf bijna een half miljoen euro1 .

5. Welke verzekeringsoplossingen zijn er om u te beschermen tegen milieuaansprakelijkheden?

Traditioneel bieden algemene aansprakelijkheidspolissen een zekere vorm van milieudekking aan. Deze dekking is echter 
vaak beperkt tot de plotselinge onzekere milieuschade. Een stand-alone milieupolis biedt echter een brede opzet van 
dekkingen aan. Hoewel de milieupolis oorspronkelijk ontwikkeld is om dekking te verlenen aan complexe, ‘zware risico’ 
industrieën, heeft een toegenomen en strengere wetgeving ertoe geleid dat een milieuverzekering steeds meer een 
noodzaak wordt voor bedrijven in alle marktsectoren.

6. Ik heb jaren vertrouwd op de dekking voorzien in mijn algemene aansprakelijkheidpolis. Waarom zou ik mij nu zorgen 
moeten maken over milieurisico’s?

Hoewel het milieurisico gewijzigd is, is de dekking aangeboden door de algemene aansprakelijkheidsverzekering niet 
aangepast om aan deze wijzigingen tegemoet te komen.

Door een scherpere publieke bewustwording en de toenemende wetgevende activiteiten, met inbegrip van de invoering 
van de EU richtlijn inzake Milieuaansprakelijkheid in 20072, tracht men bedrijven meer en meer aansprakelijk te stellen 
voor eventuele verontreiniging met een veel bredere scope. Onder het motto de vervuiler betaalt.

Saneringskosten, kosten voor het herstellen van en/of het voorzien in alternatieve natuurlijke rijkdommen alleen kunnen 
oplopen tot miljoenen euro’s, en dit zelfs nog zonder rekening te houden met verdedigingskosten en kosten voor de 
raming van de schade.

1 Deze voorbeelden van milieuschade zijn bedoeld om een algemeen beeld te scheppen. Deze zijn niet bedoeld om uit te maken of een gelijkwaardig feit al 
dan niet gedekt is onder een polis. Alle schadegevallen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden en uitsluitingen van de specifieke polis.

2 Richtlijn 2004/35/EC van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en 
herstellen van milieuschade (PB L 143, 30.4.2004, p. 56).
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AIG is een toonaangevende schadeverzekeraar met meer dan 70 miljoen klanten wereldwijd. Met één van de meest uitgebreide productenpaletten en diensten binnen de 
branche, een hoogwaardige schadebehandeling en een financieel sterke positie, kan AIG haar klanten voor nagenoeg alle verzekerbare risico’s met vertrouwen bedienen.
AIG is de marketing naam voor de wereldwijde verzekeringsactiviteiten van AIG Inc.
AIG Europe Limited biedt verzekeringsdekking voor klanten in de EEA landen en Zwitserland.
Bezoek onze website voor meer informatie http://www.aig.com
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.

Terwijl de richtlijn betrekking heeft op de preventie en het herstellen van milieuschade aan planten- en diersoorten, 
natuurlijke habitat en water, bieden de meeste algemene aansprakelijkheidpolissen enkel dekking voor plotselinge en 
onzekere schade van derden, het is maar de vraag of kosten voor het herstel van de biodiversiteit, zoals reiniging van een 
vervuilde rivier en het herstel van omringende flora en fauna tot hun oorspronkelijke ecologische toestand, als schade van 
derden kan worden beschouwd. Daarnaast blijft schade aan de eigen locatie en verontreiniging door een geleidelijke 
oorzaak altijd van dekking uitgesloten.

7. Wat is nu juist de EU Richtlijn op het gebied van Milieuaansprakelijkheid?

De richtlijn, die al vanaf 30 april 2007 van kracht is geworden en in de loop van 2008 zal worden geïmplementeerd in de 
Nederlandse wetgeving, geeft het initiatief van de EU weer om het principe “de vervuiler betaalt” ingang te laten vinden in 
de gehele Europese Unie. Het doel van de richtlijn is een gemeenschappelijk kader voor milieuaansprakelijkheid te creëren 
met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade.

Bovenop de schade aan bodem en water, zijn bedrijven en organisaties nu ook aansprakelijk voor de sanering en het herstel 
van de schade aan de biodiversiteit, waaronder kosten voor het herstel van planten- en diersoorten in hun oorspronkelijke 
toestand van voor de verontreiniging.

8. Welke invloed heeft dit op het bedrijfsleven?

Toenemende aansprakelijkheid op het gebied van biodiversiteitsschade en de eisen die worden gesteld ten aanzien van te 
nemen maatregelen tot herstel en voorkomen van milieuschade kunnen tot aanzienlijke financiële gevolgen leiden en de 
continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen. 

Een goed instrument ter bescherming is het afsluiten van een milieuverzekering.

9. Wat zijn de voordelen van een stand-alone Milieupolis

Met een milieuverzekering heeft u specifieke dekking voor milieurisico’s. Een aantal hiaten op andere verzekeringen zullen 
hierdoor opgeheven worden. Denk hierbij aan de uitsluiting van saneringskosten van de eigen locatie, geleidelijke 
milieuschade en biodiversiteitsschade bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Of bij een brandverzekering met een 
zeer beperkt verzekerd bedrag.


