
D
e 

M
ili

eu
ve

rz
ek

er
in

gs
gi

ds
  

vo
or

 M
ak

el
aa

rs

Wat elke makelaar zou moeten weten om  

hun klanten te beschermen - en henzelf  
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Waarom is een milieudekking van belang?

De Europese milieurichtlijn verhoogt de inzet voor milieurisico’s.
De laatste jaren is de publieke bewustwording omtrent de opwarming van de aarde en milieurisico’s 

in het algemeen enorm toegenomen. De Europese Unie is met de lancering van de Richtlijn betreffende 

Milieuaansprakelijkheid1 in de voetsporen getreden van andere landen door het principe “de vervuiler 

– d.w.z. de industrie- betaalt”, algemene ingang te laten vinden. Strengere milieuwetgeving kan 

leiden tot sanering- en herstelkosten, bedrijfschade en schade aan derden. Deze kosten kunnen tot 

in de miljoenen euro’s oplopen en mogelijk een bedreiging vormen voor het verdere bestaan van vele 

ondernemingen.

Wetgeving met terugwerkende kracht, zich steeds ontwikkelende risico’s en recente 
gerechtelijke procedures hebben kostelijke hiaten in de dekking aangetoond.
Terwijl de financiële last voor de industrie toeneemt, hebben de algemene aansprakelijkheidspolissen 

geen oplossing kunnen bieden aan de verzwaarde milieurisico’s, omdat deze slechts dekking bieden 

voor schade aan derden ten gevolge van een plotselinge verontreiniging. Echter, bedrijven kunnen 

vandaag de dag aansprakelijk worden gesteld voor sanering- en herstelkosten van schade aan natuurlijke  

habitat en planten- en diersoorten, evenals voor geleidelijke verontreiniging, met inbegrip van 

verontreiniging die pas aan het licht komt na een fusie of aankoop. Zoals aangetoond in de Engelse 

rechtszaak Bartoline tegen RSA2, die zeer veel publiciteit kreeg, is het waarschijnlijk dat algemene 

aansprakelijkheidspolissen zelfs geen dekking bieden voor saneringskosten ten gevolge van  

milieuverontreiniging. Om nog maar te zwijgen over schade aan biodiversiteit of schade door geleidelijke 

verontreiniging. De richtlijn, die vanaf 30 april 2007 omgezet dient te worden in de Nederlandse  

wetgeving, brengt een gevaar mee voor de bedrijven die nog niet verzekerd zijn. Vanaf 30 april 2007 

kan een onderneming aansprakelijk gehouden worden voor een milieuverontreiniging, hoewel de 

regionale overheid de richtlijn nog niet heeft omgezet.

Dit betekent dat een onderneming, die momenteel geen milieudekking bezit, zelf zou moeten opdraaien 

voor de schadevergoeding in geval van milieuschade.

Wat zijn de gevolgen van recente regelgeving en rechtspraak?
Hiaten in de dekking zijn een gevaar voor de winstgevendheid, zowel voor de klant als voor de makelaar, 

zoals aangetoond door bovengenoemde rechtszaak. Bartoline, een producent gelegen in de UK, heeft 

eveneens een vordering ingediend tegen diens makelaar, wegens vermeende contractbreuk en/of 

nalatigheid. Hoewel de definitieve uitspraak enkel RSA betrof, werd het duidelijk dat niet ingelichte 

makelaars blootgesteld kunnen worden aan beroepsaansprakelijkheidsrisico’s die hun bedrijf ernstig 

kunnen schaden.

1 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).

2 Bartoline Ltd t.o. Royal & Sun Alliance Insurance Plc van 29 november 2006 (High Court of Jusitce, Queen’s Bench Division, Manchester District 
Registry Mercantile Court)
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Samen met uw klant milieurisico’s aanpakken in 5 eenvoudige stappen
Gezien de hoge inzet, kunnen alle betrokken partijen (of het nu gaat om makelaars, verzekeraars of 

verzekeringsnemers) het zich, in het huidige risicovolle klimaat, niet veroorloven milieurisico’s links te 

laten liggen. Hoewel milieugerichte wetenschap ingewikkeld is, kan de makelaar deze barrière doorbreken 

door het onderwerp aan te kaarten bij de klant. De makelaar kan op efficiënte wijze de milieurisico’s 

van een klant bepalen, door het stellen van de volgende vragen.

1 Hoe wordt er omgegaan met gevaarlijke producten?
De makelaar dient na te gaan of hun klanten gebruik maken van gevaarlijke producten in enig onderdeel 

van hun activiteiten, zoals solventen, ontvetters en brandstoffen, met inbegrip van de behandeling van 

afvalstoffen. Het gebruik van gevaarlijke stoffen in de bedrijfsactiviteit, ongeacht of deze stoffen  

aanwezig zijn in het eindproduct, kan leiden tot blootstelling aan verscheidene milieugerelateerde 

kosten, zoals sanering van de eigen locatie en de locaties van derden, lichamelijke letsels en stoffelijke 

schade. Het gebruik van of contact met gevaarlijke stoffen vindt overal ter wereld plaats. Producenten 

van allerlei goederen, voedingsbedrijven, landbouwbedrijven, garages, farmaceutische bedrijven, plastic, 

polymeren en papier producenten, aannemers, milieudeskundigen, groothandel, ontginningsbedrijven 

en uitbaters en eigenaars van stortplaatsen, gebruiken allen gevaarlijke stoffen in één of ander aspect 

van hun bedrijfsactiviteit en staan erom bekend vaak een milieupolis af te sluiten.

2 Voldoen vervoerders van derden die gevaarlijk afval vervoeren aan de  
Europese wetgeving?

Makelaars dienen zich de vraag te stellen welke maatregelen hun klanten nemen, zodat vervoerders 

van derden handelen in overeenstemming met de Europese regelgeving op het gebied van milieu.  

Bedrijven zijn aansprakelijk voor het onreglementair verwijderen van gevaarlijk afval, ook al doen zij 

een beroep op erkende ophalers van gevaarlijk afval. Een milieuverzekering kan dekking bieden voor 

de plotselinge verspreiding van een vervuilende stof tijdens het afvalverwerkingsproces. Zodoende 

zijn de verzekerden beschermd tegen de financiële gevolgen van een milieuvervuiling.

3 Welke maatregelen heeft het bedrijf getroffen om te voorzien in de betaling van 
saneringskosten en boetes?

Als het bedrijf gebruik maakt van gevaarlijke materialen, in hoeverre voorziet het bedrijf in de betaling 

van saneringskosten, boetes of aanspraken van derden wegens het vrijkomen van vervuilende stoffen. 

De gevolgen van een verspreiding van giftige stoffen in het milieu zijn zowel op financieel vlak als voor 

de reputatie van het bedrijf overweldigend. Een voorbeeld hiervan is een chemisch bedrijf dat gecon-

fronteerd werd met een wegongeval tijdens een routine transport van benzeen (een ontvlambare 

vloeistof gebruikt als solvent en voor het maken van plastic, wasmiddelen, insecticiden en verf). De 

chauffeur raakte van de weg, met als gevolg dat de tankwagen benzeen begon te lekken in de omgeving. 

Hierdoor werden tienduizenden mensen verplicht hun huizen en kantoren te verlaten. Hoewel er geen 

ernstige verwondingen werden vastgesteld, klaagden velen over duizeligheid, hoofdpijn en een bran-

derig gevoel aan de ogen. Duizenden vissen en planten langs de rivieroever werden door het ongeval 

vernietigd. Het bedrijf werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de omwo-

nenden, die er van overtuigd waren dat het lek de kansen op het ontwikkelen van kanker en andere 

ziektes aanzienlijk had verhoogd. De milieuverzekering kan bedrijven bescherming bieden tegen eigen 

schade en schade aan derden ten gevolge van dergelijke plotselinge verontreiniging3.

2

3 Deze voorbeelden van milieuschade zijn bedoeld om een algemeen beeld te scheppen en 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 specifiek uitgevaardigde 
polis, en eventuele dekking van een schadegeval is onder voorbehoud na het zien van alle feiten en omstandigheden van dit schadegeval.
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4 Bestaat de mogelijkheid bij uw klant van overerving van aansprakelijkheid bij een 
overname of fusie?

De makelaars dienen bij hun klanten navraag te doen of zij de mogelijkheid van overerving van  

milieuaansprakelijkheid bij een overname of fusie hebben onderzocht. Zulke overgeërfde risico’s 

kunnen een negatieve impact hebben op de balans van het bedrijf. Steeds vaker erkennen partijen 

gedurende een overname of fusie het belang van een verzekering, als milieuaansprakelijkheid wordt 

opgenomen in de financiële statements. Een milieuverzekering kan bedrijven helpen om onzekerheden, 

betreffende het openbaar maken en het managen van milieuaansprakelijkheden, af te dekken en om de 

mogelijke negatieve invloeden op het milieu, afkomstig van de uitbating van het bedrijf, te verzachten.

5 Is uw klant eigenaar van ondergrondse opslagtanks?
De makelaars dienen na te gaan of hun klanten eigenaar zijn van ondergrondse opslagtanks. Benzinestations, 

brandstofverdelers en garages, transportondernemingen en warenhuizen maken gewoonlijk gebruik 

van opslagtanks. Deze bedrijven zijn aansprakelijk voor verontreiniging afkomstig van opslagtanks, 

met inbegrip van redding- en saneringskosten en de vergoeding van lichamelijke letsels en stoffelijke 

schade aan derden.

Wie heeft nood aan milieuverzekering?
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Meststof Producenten

Papier Producenten

Producenten van Schoonmaakmiddelen

Scholen en Universiteiten

Spoorwegen

Staal Producenten

Stortplaatsen

Textiel Producenten

Transport Sector

Waterzuiveringsinstallaties

Winkelcentra

Ziekenhuizen

Aannemers van Bouwwerken

Auto en Vrachtwagen Dealers

Batterij Producenten

Biotechnologie

Distributie van Chemicaliën

Drukkerijen

Energie bedrijven

Havens en Scheepswerven

Houthandel

Kunststof Producenten

Landbouwbedrijven

Medische Laboratoria
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De EnviroPro Oplossing
AIG is verheugd over de lancering van EnviroPro, een alles omvattende en duidelijk geschreven 

milieuaansprakelijkheidspolis. Gebruikmakend van onze ervaring als marktleider – AIG heeft 25 jaar 

geleden als eerste verzekeraar een milieuaansprakelijkheidspolis op de markt gebracht – EnviroPro 

biedt de nodige gespecialiseerde expertise, die vereist is om tegemoet te komen aan de recent gewijzigde 

milieurisico’s.

Belangrijkste Kenmerken
• Herstellen en verhelpen van schade aan beschermde planten- of diersoorten of natuurlijke habitat 

door verontreiniging aan locaties van derden, inclusief verweerkosten en kosten ter voorkoming van 
schade.

• Schade door zowel geleidelijke, als plotselinge verontreiniging.
• Saneringskosten (op en buiten het eigen terrein) met inbegrip van de herstelkosten onroerende zaken.
• Personen- en zaak schade van derden ten gevolge van een verontreiniging.

Bijkomende dekking kan afgesloten worden voor

• Bedrijfsschade.
• Milieuschade veroorzaakt door het transport van goederen.
• Milieuaansprakelijkheid van aannemers, inbegrepen het werk uitgevoerd door onderaannemers.

Belangrijkste voordelen

• Ruime, flexibele dekking
• Op maat gemaakte voorwaarden voor complexe risico’s
• Ervaren acceptanten en een gespecialiseerde schade afdeling
• Eenvoudige en toegankelijke administratie
• Solide financiële zekerheid

Acceptatie
Voor de dekking van de operationele en nieuwe verontreiniging, bieden wij een eenvoudige, gestroomlijnde 

werkwijze aan voor het bepalen van de premie en het verlenen van dekking, gebaseerd op de volgende 

informatie:

1. Wat zijn de activiteiten van de vestiging(en)?
2. Hoe goed worden de vestigingen bestuurd op vlak van milieubeheer?
3. Waar worden deze activiteiten uitgevoerd (omgeving van de vestiging)?

Voor meer complexe risico’s en/of multinationals kunnen we een op maat gemaakte verzekering en 

dekking uitwerken om zo tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de verzekeringsnemer. 

Dit kan de volgende dekkingen inhouden:

• Dekking van kosten ten gevolge van onbekende al bestaande verontreinigingen (eerdere feiten) met 
de mogelijkheid tot het afsluiten van meerjarige polissen (tot 10 jaar)

• Lokale polissen
• Internationaal programma met lokale polissen
• Herverzekering voor en ondersteuning van captives

CONTACT
AIG Europe Limited, Netherlands 
Afdeling Liabilities

K.P. van der Mandelelaan  50, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam 
Tel: +31 (0) 10 4535455   Fax: +31 (0) 10 4535404 
Info.rotterdam@aig.com   www.aig.com

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.
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