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Verenigde Assurantiebedrijven Nederland Verenigde Assurantiebedrijven Nederland 

VAN: “Bijzondere risico’s onder één vlag gedeeld
Missie: ‘aanbieden van verzekeringsoplossingen

die naar aard of omvang van het te verzekeren
risico door de reguliere verzekeringsmarkt niet of
nauwelijks worden aangeboden’
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Missie: ‘aanbieden van verzekeringsoplossingen

die naar aard of omvang van het te verzekeren
risico door de reguliere verzekeringsmarkt niet of
nauwelijks worden aangeboden’

Kenniscentrum Nederlandse MilieupoolKenniscentrum Nederlandse Milieupool
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• Presentaties

– Nivre / Huibers Instituut
– Aangesloten verzekeraars
– Assurantieclubs

• Contacten
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– Verbond (Brand en Aansprakelijkheid)
– CEA / VROM / Europese Commissie

• Productontwikkeling
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Wie kunnen contact opnemen met het 
kenniscentrum?

Wie kunnen contact opnemen met het 
kenniscentrum?

• Medewerkers van aangesloten verzekeraars
(acceptatie, schadebehandeling en buitendienst)

• Intermediair
(volmacht, makelaars en provinciaal)

• Verzekerden
• Iedereen met vragen over milieuschade en 

verzekeren

• Medewerkers van aangesloten verzekeraars
(acceptatie, schadebehandeling en buitendienst)

• Intermediair
(volmacht, makelaars en provinciaal)

• Verzekerden
• Iedereen met vragen over milieuschade en 

verzekeren

MilieuSchadeVerzekeringMilieuSchadeVerzekering
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Milieuschade 
reëel risico?

MSV in de
verzekeringsmarkt

MSV 
adequate oplossing?

Ontwikkeling van MilieudekkingenOntwikkeling van Milieudekkingen

• Primair vanuit aansprakelijkheid
• Ook ‘Property’ issue
• MilieuSchadeVerzekering (MSV)
• Inkomende milieuschade
• Richtlijn milieuaansprakelijkheid
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• Ook ‘Property’ issue
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• Inkomende milieuschade
• Richtlijn milieuaansprakelijkheid

Milieuschade is een reëel risicoMilieuschade is een reëel risico

• Bij brand of storm kan asbest vrijkomen
• Bij brand kan het bluswater de bodem 

verontreinigen
Elk bedrijf kan geconfronteerd worden 
met de gevolgen van milieuschade.
De kosten van sanering zijn voor 
rekening van de ondernemer!
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verontreinigen
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met de gevolgen van milieuschade.
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rekening van de ondernemer!
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Wettelijke basisWettelijke basis

• Wet bodembescherming (Wbb)
– Artikelen 13, 27 en 75 Wbb

• Wet milieubeheer (Wm)
– Artikelen 1.1.a en 17

• Privaatrecht
– 5:37 BW resp. 6:162 BW

• Wet bodembescherming (Wbb)
– Artikelen 13, 27 en 75 Wbb

• Wet milieubeheer (Wm)
– Artikelen 1.1.a en 17

• Privaatrecht
– 5:37 BW resp. 6:162 BW
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Een brandje op een industrieterreinEen brandje op een industrieterrein
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Wat olie gelekt in de bodemWat olie gelekt in de bodem
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Olie in de slootOlie in de sloot
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Melk geen gevaarlijke stof!Melk geen gevaarlijke stof!

Of toch wel……..Of toch wel……..
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Plantaardige olie - een ‘vet’ probleem Plantaardige olie - een ‘vet’ probleem 

15.000 liter via riolering in 15.000 liter via riolering in opp.wateropp.water
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Deze stellingen ? – “Niet om te krijgen”Deze stellingen ? – “Niet om te krijgen”

Echt wel !

Gevolg : 1 miljoen liter loopt weg
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Milieuschade 
reëel risico?

MSV in de
verzekeringsmarkt

MSV 
adequate oplossing?

MSV vormt samen met AVB en Brand een 
3-eenheid in zakelijk verzekeringspakket

MSV vormt samen met AVB en Brand een 
3-eenheid in zakelijk verzekeringspakket

AVBAVBBrandBrand

MSV

BrandverzekeringBrandverzekering

Dekking voor gevolgen van milieuschade 
(= saneringskosten) in brandpolis loopt via 
‘opruimingskosten’

Dekking voor gevolgen van milieuschade 
(= saneringskosten) in brandpolis loopt via 
‘opruimingskosten’
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OpruimingskostenOpruimingskosten

‘De kosten voor afbreken, wegruimen en 
afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover
op de grond en ten aanzien van de fundering in 
de grond aanwezig op het risicoadres, die niet
reeds in de schadevaststelling zijn begrepen en 
die het noodzakelijk gevolg zijn van een
gebeurtenis waartegen verzekerd is.’

‘De kosten voor afbreken, wegruimen en 
afvoeren van de verzekerde zaken, voor zover
op de grond en ten aanzien van de fundering in 
de grond aanwezig op het risicoadres, die niet
reeds in de schadevaststelling zijn begrepen en 
die het noodzakelijk gevolg zijn van een
gebeurtenis waartegen verzekerd is.’

OpruimingskostenOpruimingskosten

‘De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, 
storten en vernietigen van de verzekerde zaken, die niet
reeds in de in artikel X bedoelde vaststelling zijn
begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een
gevaar waartegen verzekerd is.
Onder opruimingskosten vallen nadrukkelijk niet de 
kosten die verband houden met het voorkomen en/of 
opruimen van verontreiniging en/of aantasting van de 
bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang).’

‘De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, 
storten en vernietigen van de verzekerde zaken, die niet
reeds in de in artikel X bedoelde vaststelling zijn
begrepen en het noodzakelijk gevolg zijn van een
gevaar waartegen verzekerd is.
Onder opruimingskosten vallen nadrukkelijk niet de 
kosten die verband houden met het voorkomen en/of 
opruimen van verontreiniging en/of aantasting van de 
bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang).’

BrandverzekeringBrandverzekering

Conclusie
• Dekking voor saneringskosten is veelal beperkt want:

– Geen ‘ondergrondse’ opruiming
– Niet buiten de verzekerde locatie
– Beperking tot verzekerde gevaren
– Geen opruiming van bodem- en waterverontreiniging

+
– Gelimiteerde verzekerde som
– Bedrijfsschade door sanering

Conclusie
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– Niet buiten de verzekerde locatie
– Beperking tot verzekerde gevaren
– Geen opruiming van bodem- en waterverontreiniging

+
– Gelimiteerde verzekerde som
– Bedrijfsschade door sanering
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Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Zaakschade aan bodem en water:
‘Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding
van zaakschade aan de bodem, het 
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang).’

Zaakschade aan bodem en water:
‘Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding
van zaakschade aan de bodem, het 
oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang).’

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Milieuaantasting:
‘Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor
schade in verband met een milieuaantasting.’

Milieuaantasting:
‘Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor
schade in verband met een milieuaantasting.’

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Asbest:
‘Niet gedekt is schade door of verband
houdende met asbest en/of asbesthoudende
zaken. Deze uitsluiting is mede van toepassing
op

– Kosten ter voorkoming of vermindering van schade
conform artikel 7:957 BW;

– Kosten van verweer en rechtsbijstand;
– Overige externe kosten.’

Asbest:
‘Niet gedekt is schade door of verband
houdende met asbest en/of asbesthoudende
zaken. Deze uitsluiting is mede van toepassing
op

– Kosten ter voorkoming of vermindering van schade
conform artikel 7:957 BW;

– Kosten van verweer en rechtsbijstand;
– Overige externe kosten.’
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Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

• Vaak geen dekking voor bodem- of 
oppervlakte waterverontreiniging

• Geen verweer voor (milieu)aansprakelijkheid

• Vaak geen dekking voor bodem- of 
oppervlakte waterverontreiniging

• Geen verweer voor (milieu)aansprakelijkheid

Eén allesomvattende polisEén allesomvattende polis

MSV 2005:
Voor ondernemers met een vaste locatie EN voor 
ondernemers die (ook) werkzaamheden bij 
derden verrichten.

MSV 2005:
Voor ondernemers met een vaste locatie EN voor 
ondernemers die (ook) werkzaamheden bij 
derden verrichten.

DekkingDekking

Verzekert tegen de financiële gevolgen van bodem-
en waterverontreiniging en verontreiniging met 
asbest.
Brede dekking: 
Sanering van het eigen terrein, maar ook dat van 
derden

Verzekert tegen de financiële gevolgen van bodem-
en waterverontreiniging en verontreiniging met 
asbest.
Brede dekking: 
Sanering van het eigen terrein, maar ook dat van 
derden
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Dekking – details -Dekking – details -

• Sanering (bodem en water)
• Schade/kosten als gevolg van sanering
• Schade aan zaken door water- of 

bodemverontreiniging
• Dekking voor bedrijfsschade ontstaan door

sanering van bodem- of waterverontreiniging

• Sanering (bodem en water)
• Schade/kosten als gevolg van sanering
• Schade aan zaken door water- of 

bodemverontreiniging
• Dekking voor bedrijfsschade ontstaan door

sanering van bodem- of waterverontreiniging

Dekking: verontreiniging van bodem e/o 
water

Dekking: verontreiniging van bodem e/o 
water

Emissie

Gas,
vloeistof,

fijn verdeelde vaste stoffen

Bodem/water

eigen locatie

Bodem/water

locatie van derden

Eigen

locatie

Dekking:opruimen en afvoeren asbestDekking:opruimen en afvoeren asbest

Emissie

ASBEST

eigen locatie locatie van derden

Eigen

locatie
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Werkzaamheden bij derdenWerkzaamheden bij derden

Wanneer verzekerde op locatie werkzaamheden 
verricht, dan zijn verzekerd de financiële 
gevolgen van bodem- en waterverontreiniging en 
verontreiniging met asbest ontstaan door 
uitvoering van de werkzaamheden van 
verzekerde op en vanaf de werklocatie.

Wanneer verzekerde op locatie werkzaamheden 
verricht, dan zijn verzekerd de financiële 
gevolgen van bodem- en waterverontreiniging en 
verontreiniging met asbest ontstaan door 
uitvoering van de werkzaamheden van 
verzekerde op en vanaf de werklocatie.

Dekking: bodem/water verontreinigingDekking: bodem/water verontreiniging

Emissie

Gas,
vloeistof,

fijn verdeelde vaste stoffen

Bodem/water Bodem/water

WERKLOCATIE LOCATIE(s) 
DERDEN

Meeverzekerde kostenMeeverzekerde kosten

Naast de dekking voor kosten van sanering van 
bodem en water ook dekking voor:
• Expertisekosten
• Bereddings- en opruimingskosten

Naast de dekking voor kosten van sanering van 
bodem en water ook dekking voor:
• Expertisekosten
• Bereddings- en opruimingskosten
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Niet verzekerd op een MSVNiet verzekerd op een MSV

• Luchtverontreiniging;
• Bestaande verontreiniging;
• Personenschade;
• Onvoldoende milieuzorg;
• Milieuschade door opslag in

ondergrondse tanks.

• Luchtverontreiniging;
• Bestaande verontreiniging;
• Personenschade;
• Onvoldoende milieuzorg;
• Milieuschade door opslag in

ondergrondse tanks.

Inkomende milieuschadeInkomende milieuschade

Het verzekeren van inkomende 
milieuschade

Het verzekeren van inkomende 
milieuschade

• Probleemstelling
– Eigenaren van vervuilde locaties als gevolg van een 

calamiteit op naburige percelen worden verplicht 
om deze te verontreiniging op te ruimen, terwijl zij 
zelf niet de vervuiler zijn

– Vergoeding van deze kosten is in veel gevallen niet 
begrepen onder de dekking van een verzekering

• Probleemstelling
– Eigenaren van vervuilde locaties als gevolg van een 

calamiteit op naburige percelen worden verplicht 
om deze te verontreiniging op te ruimen, terwijl zij 
zelf niet de vervuiler zijn

– Vergoeding van deze kosten is in veel gevallen niet 
begrepen onder de dekking van een verzekering
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Het verzekeren van inkomende 
milieuschade

Het verzekeren van inkomende 
milieuschade

• Waarom geen dekking?
– MSV 2005

• Sanering eigen locatie en omliggende locaties MITS emissie 
op / vanaf verzekerde locatie 

– Brandverzekering
• Opruimen verzekerde zaken alleen op de eigen locatie of direct 

aangrenzende locaties
• Beperkte dekkingsomvang

– AVB
• Milieuaantasting is uitgesloten

• Waarom geen dekking?
– MSV 2005
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op / vanaf verzekerde locatie 

– Brandverzekering
• Opruimen verzekerde zaken alleen op de eigen locatie of direct 

aangrenzende locaties
• Beperkte dekkingsomvang

– AVB
• Milieuaantasting is uitgesloten

Het verzekeren van inkomende 
milieuschade

Het verzekeren van inkomende 
milieuschade

• Oplossing
– Dekking voor inkomende milieuschade op MSV

• Sanering van de eigen locatie als gevolg van een emissie 
binnen een straal van 25km buiten de eigen locatie

• Maximale vergoeding 10% van het verzekerde bedrag, maar 
nooit meer dan € 125.000,00

• Als sublimiet en onderdeel van het totale verzekerde bedrag

– Beschikbaar bij diverse verzekeraars sinds
1 juli 2008

• Oplossing
– Dekking voor inkomende milieuschade op MSV

• Sanering van de eigen locatie als gevolg van een emissie 
binnen een straal van 25km buiten de eigen locatie

• Maximale vergoeding 10% van het verzekerde bedrag, maar 
nooit meer dan € 125.000,00

• Als sublimiet en onderdeel van het totale verzekerde bedrag

– Beschikbaar bij diverse verzekeraars sinds
1 juli 2008

MSVMSV

• MSV biedt adequate oplossing voor 
verontreiniging van bodem en water

• Resultaat wordt geoptimaliseerd binnen een 
pakketstructuur

• MSV biedt adequate oplossing voor 
verontreiniging van bodem en water

• Resultaat wordt geoptimaliseerd binnen een 
pakketstructuur

AVBAVBBrandBrand
MSV
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Milieuschade 
reëel risico?

MSV in de
verzekeringsmarkt

MSV 
adequate oplossing?

MSV in de verzekeringsmarktMSV in de verzekeringsmarkt

300.000
geen milieudekking

in Brand /AVB

300.000
geen milieudekking

in Brand /AVB
100.000

MSV
100.000

MSV
600.000
bedrijven
600.000
bedrijven

Gemiddelde premie € 300,-

Milieuschade 
reëel risico

MSV in de
verzekeringsmarkt

MSV 
adequate oplossing
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‘Nieuwe milieuwetgeving’‘Nieuwe milieuwetgeving’

‘Nieuwe milieuwetgeving’‘Nieuwe milieuwetgeving’

• Activiteitenbesluit (Barim)
• Wet milieubeheer Titel 17.2

(Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid)

• Activiteitenbesluit (Barim)
• Wet milieubeheer Titel 17.2

(Europese Richtlijn Milieuaansprakelijkheid)

Het ActiviteitenbesluitHet Activiteitenbesluit
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Activiteitenbesluit (Barim)Activiteitenbesluit (Barim)

• Doel: modernisering algemene regels Wet 
milieubeheer

– Samenvoeging bestaande 8.40 AMvB´s
– Meer bedrijven onder algemene regels
– Verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
– Minder administratieve lasten

• Doel: modernisering algemene regels Wet 
milieubeheer

– Samenvoeging bestaande 8.40 AMvB´s
– Meer bedrijven onder algemene regels
– Verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
– Minder administratieve lasten

Richtlijn EG/2004/35
Milieuaansprakelijkheid

Richtlijn EG/2004/35
Milieuaansprakelijkheid

Richtlijn 2004/35/EGRichtlijn 2004/35/EG

• Doel: verder invullen van het principe ‘de 
vervuiler betaalt’

• Milieuschade: bodem, wateren, beschermde 
soorten en natuurlijke habitat

• Risicoaansprakelijkheid voor genoemde 
activiteiten

• Schuldaansprakelijkheid voor alle andere 
activiteiten (alleen tav soorten en habitat)

• Doel: verder invullen van het principe ‘de 
vervuiler betaalt’

• Milieuschade: bodem, wateren, beschermde 
soorten en natuurlijke habitat

• Risicoaansprakelijkheid voor genoemde 
activiteiten

• Schuldaansprakelijkheid voor alle andere 
activiteiten (alleen tav soorten en habitat)
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Richtlijn 2004/35/EGRichtlijn 2004/35/EG

• Vervuiler moet preventieve en 
herstelmaatregelen nemen, MAAR

• De overheid kan ook altijd zelf maatregelen 
nemen en MOET de kosten hiervan verhalen 
op de vervuiler

• Vervuiler moet preventieve en 
herstelmaatregelen nemen, MAAR

• De overheid kan ook altijd zelf maatregelen 
nemen en MOET de kosten hiervan verhalen 
op de vervuiler

Richtlijn 2004/35/EGRichtlijn 2004/35/EG

Risicoaansprakelijkheid voor de activiteiten van:
• IPPC-bedrijven (energie-, metaal-, minerale-, 

chemische industrie en afvalbeheer)
• Lozingen op grond- en oppervlakte water
• Wateronttrekking en –opstuwing
• Opslag en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden
• Transport van gevaarlijke of verontreinigende 

goederen
• Handel met GGO’s

Risicoaansprakelijkheid voor de activiteiten van:
• IPPC-bedrijven (energie-, metaal-, minerale-, 

chemische industrie en afvalbeheer)
• Lozingen op grond- en oppervlakte water
• Wateronttrekking en –opstuwing
• Opslag en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden
• Transport van gevaarlijke of verontreinigende 

goederen
• Handel met GGO’s

Richtlijn 2004/35/EGRichtlijn 2004/35/EG

Huidige situatie:
• Art 13 Wbb

Ruime reikwijdte, een ieder
Geen schadedrempel
elke verontreiniging of 
aantasting van de bodem

• Art 27 Wbb
Melding van schade aan de 
bodem

• Art 17 Wbb
Bevoegdheid tot 
kostenverhaal

Huidige situatie:
• Art 13 Wbb

Ruime reikwijdte, een ieder
Geen schadedrempel
elke verontreiniging of 
aantasting van de bodem

• Art 27 Wbb
Melding van schade aan de 
bodem

• Art 17 Wbb
Bevoegdheid tot 
kostenverhaal

Wet milieubeheer Titel 17.2
• Art 17.7 Wm

Activiteiten zoals genoemd in 
bijlage III vd richtlijn
Schadedrempel per 
milieucompartiment

• Art 17.12 en 17.13 Wm
Melding van milieuschade én 
onmiddellijk dreiging

• Art 17.16 Wm
Verplicht kostenverhaal

Wet milieubeheer Titel 17.2
• Art 17.7 Wm

Activiteiten zoals genoemd in 
bijlage III vd richtlijn
Schadedrempel per 
milieucompartiment

• Art 17.12 en 17.13 Wm
Melding van milieuschade én 
onmiddellijk dreiging

• Art 17.16 Wm
Verplicht kostenverhaal



24

Gevolgen voor bedrijvenGevolgen voor bedrijven

AlgemeenAlgemeen

• Gaten in - en ontbreken van dekking
– In kaart brengen van de bestaande dekkingen 
– Vergelijken met potentiële risico´s op basis van de nieuwe 

wetgeving
• Nieuwe wetgeving creëert nieuwe aansprakelijkheden

– Aanvullende en compenserende saneringsmaatregelen
• Verzekeraars hebben hiertegen nog niet eerder dekking

geboden:
– Geen enkele acceptatie-, schadebehandeling-, actuariële of 

andere verzekeringstechnische kennis

• Gaten in - en ontbreken van dekking
– In kaart brengen van de bestaande dekkingen 
– Vergelijken met potentiële risico´s op basis van de nieuwe 

wetgeving
• Nieuwe wetgeving creëert nieuwe aansprakelijkheden

– Aanvullende en compenserende saneringsmaatregelen
• Verzekeraars hebben hiertegen nog niet eerder dekking

geboden:
– Geen enkele acceptatie-, schadebehandeling-, actuariële of 

andere verzekeringstechnische kennis

VerzekeringsdekkingVerzekeringsdekking
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Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheid voor schade door derden
* Risicoaansprakelijkheid uit de Wm (publiekrecht)
* Ook milieuschade welke derden binnen uw bedrijf

veroorzaken

Uiteraard kunt u wel proberen de te vergoeden 
milieuschade langs civielrechtelijke weg te verhalen op 
de ‘schuldige’ derde

Aansprakelijkheid voor schade door derden
* Risicoaansprakelijkheid uit de Wm (publiekrecht)
* Ook milieuschade welke derden binnen uw bedrijf

veroorzaken

Uiteraard kunt u wel proberen de te vergoeden 
milieuschade langs civielrechtelijke weg te verhalen op 
de ‘schuldige’ derde

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

!! Een niet in bijlage III genoemde activiteit / 
bedrijf kan dus WEL met de ruime 
risicoaansprakelijkheid uit de Wm
geconfronteerd worden!!

Namelijk, indien producten of diensten worden 
geleverd aan zogenaamde ‘bijlage III 
bedrijven’ !!

!! Een niet in bijlage III genoemde activiteit / 
bedrijf kan dus WEL met de ruime 
risicoaansprakelijkheid uit de Wm
geconfronteerd worden!!

Namelijk, indien producten of diensten worden 
geleverd aan zogenaamde ‘bijlage III 
bedrijven’ !!

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven

Aansprakelijkheid voor schade aan de eigen locatie
Ook risicoaansprakelijkheid (milieu) t.a.v. 
verontreiniging van de eigen locatie van een exploitant

Schade aan de eigen locatie is echter uitgesloten van de 
dekking

Dan ook geen dekking voor de kosten van sanering of 
beredding in geval van een direct gevaar op 
verontreiniging van de bodem, terwijl een verzekerde 
wel verplicht kan worden deze kosten te maken
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MilieuSchadeVerzekeringMilieuSchadeVerzekering

Directe verzekering, aansprakelijkheid geen vereiste 
voor polisdekking
Vergoed worden:
– kosten van het saneren van een verontreiniging van de bodem 

of het oppervlaktewater;
– Kosten en schade als gevolg van sanering;
– Zaakschade als gevolg van verontreiniging.

Dekking beperkt zich niet tot de eigen locatie van een 
verzekerde, ook (perceeloverschrijdende) 
verontreinigingen bij derden

Directe verzekering, aansprakelijkheid geen vereiste 
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verzekerde, ook (perceeloverschrijdende) 
verontreinigingen bij derden

MilieuSchadeVerzekeringMilieuSchadeVerzekering

De MSV verzekert daarmee ook tegen schade zoals 
genoemd in de richtlijn.
Niet verzekerd zijn:

– Schade aan beschermde natuurlijke habitats en – soorten, 
anders dan in de vorm van schade aan de bodem of het 
oppervlakte water 

– Milieuschade compenserende of sanering vervangende 
maatregelen

De MSV verzekert daarmee ook tegen schade zoals 
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oppervlakte water 

– Milieuschade compenserende of sanering vervangende 
maatregelen

MotorrijtuigverzekeringMotorrijtuigverzekering

• WAM-verzekering alleen schade aan derden 
op basis van civiele aansprakelijkheid
• Niet te verwachten dat ELD tot meer claims 
zal leiden
• Wel te verwachten dat de schadebedragen 
zullen toenemen gezien de grote nadruk op 
sanering in de nieuwe milieuwetgeving
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• Niet te verwachten dat ELD tot meer claims 
zal leiden
• Wel te verwachten dat de schadebedragen 
zullen toenemen gezien de grote nadruk op 
sanering in de nieuwe milieuwetgeving
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OnzekerheidOnzekerheid

Vergoeding van kosten voor het feit dat een 
beschadigde ‘resource’ door primaire 
saneringsmaatregelen niet kan worden teruggebracht 
in de toestand van voor het evenement, waardoor:
* aanvullende saneringsmaatregelen worden opgelegd

en/of;
* compenserende saneringsmaatregelen worden

opgelegd om het (tijdelijk) verlies van de
oorspronkelijke functie van het ‘milieu’ te
compenseren;

* uitgaven nodig zijn om de omvang van
compenserende maatregelen vast te kunnen stellen.

Vergoeding van kosten voor het feit dat een 
beschadigde ‘resource’ door primaire 
saneringsmaatregelen niet kan worden teruggebracht 
in de toestand van voor het evenement, waardoor:
* aanvullende saneringsmaatregelen worden opgelegd

en/of;
* compenserende saneringsmaatregelen worden

opgelegd om het (tijdelijk) verlies van de
oorspronkelijke functie van het ‘milieu’ te
compenseren;

* uitgaven nodig zijn om de omvang van
compenserende maatregelen vast te kunnen stellen.

Een paar voorbeeldenEen paar voorbeelden

Laden- en lossen van olie bij een 
raffinaderij

Laden- en lossen van olie bij een 
raffinaderij



28

DONGES
03/2008

DONGESDONGES
03/2008

Lekkage bij een raffinaderij (Loire)Lekkage bij een raffinaderij (Loire)

• Omstandigheden
– Tijden laden van een schip
– Emissie van ≈ 400 ton zware stookolie
– Oorzaak : een scheurtje in de bovengrondse leiding van de tank naar 

de werf
• Gevolgen

– Verontreiniging
• Ernstige verontreiniging van de rivier Loire en haar omgeving :

rivier oever, zee, stranden, beschermde zones en natuurlijke habitats. 
• Verontreiniging van de verzekerde locatie zelf

– Groepen benadeelden (derden)
• Vissers (visverbod), naastgelegen bedrijven, toeristische bedrijven, dorpen, 

agrariërs en industriële bedrijven
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rivier oever, zee, stranden, beschermde zones en natuurlijke habitats. 
• Verontreiniging van de verzekerde locatie zelf

– Groepen benadeelden (derden)
• Vissers (visverbod), naastgelegen bedrijven, toeristische bedrijven, dorpen, 
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Lekkage bij een raffinaderij (Loire)Lekkage bij een raffinaderij (Loire)

7 cm
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Lekkage bij een raffinaderij (Loire)Lekkage bij een raffinaderij (Loire)

• Verzekeringsaspecten
– MA dekking maximum bedrag : € 13,7 miljoen
– Eigen risico : € 2,5 miljoen
– Geen Environmental Liability dekking (ELD)

• Schade en kosten
– Saneringskosten bij derden ≈ € 32 miljoen
– Onderzoeken oplast van de lokale autoriteiten in 

verband met de impact op de biodiversiteit
(fauna, flora) : worden uitgevoerd

• Verzekeringsaspecten
– MA dekking maximum bedrag : € 13,7 miljoen
– Eigen risico : € 2,5 miljoen
– Geen Environmental Liability dekking (ELD)

• Schade en kosten
– Saneringskosten bij derden ≈ € 32 miljoen
– Onderzoeken oplast van de lokale autoriteiten in 
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(fauna, flora) : worden uitgevoerd

Lekkage bij een raffinaderij (Loire)Lekkage bij een raffinaderij (Loire)

100%40 813 586 €TOTAAL

3.4%1 400 000 €Expertise

3.0%1 214 318 €Agricultuur

74.0%30 312 000 €Saneringskosten

0.3%50 000 €Toerisme

7.9%3 240 000 €Lokale autoriteiten

0.0%18 337 €Belangen groeperingen en sportvisserij

3.1%1 247 550 €Industrieën

0.3%109 123 €Boten

8.1%3 322 258 €Visserij en zeewering

Kosten gemaakt door verzekerde
Derden

Ongeveer 40 km kustlijn is 
verontreinigd met 

stookolie.

Het schoonmaken duurde 
enkele weken.
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7 cm

Bereddings-
maatregelen

Lekkage bij een raffinaderij (Loire)Lekkage bij een raffinaderij (Lekkage bij een raffinaderij (LoireLoire))

ZaakschadeZaakschade alsals gevolggevolg
van de van de verontreinigingverontreiniging

Transport van olie via een pijpleidingTransport van olie via een pijpleiding
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Ondergrondse pijpleiding voor ruwe olieOndergrondse pijpleiding voor ruwe olie

Fos sur Mère naar Karlsruhe
Wat is er gebeurd?

– Lekkage van 4.000 m3 ruwe olie over 5 hectare in het 
beschermde natuurgebied “Cossouls de Crau”

– Oorzaak: scheur als gevolg van ouderdom

Gevolgen
– Bodemverontreiniging, 20 - 40 cm diep (1.600 trucks)
– 55 hectare van “Cossoul de Crau”, een in Europa unieke 

natuurlijke habitat, vernietigd
– Schade aan bedreigde en beschermde soorten

Fos sur Mère naar Karlsruhe
Wat is er gebeurd?

– Lekkage van 4.000 m3 ruwe olie over 5 hectare in het 
beschermde natuurgebied “Cossouls de Crau”

– Oorzaak: scheur als gevolg van ouderdom

Gevolgen
– Bodemverontreiniging, 20 - 40 cm diep (1.600 trucks)
– 55 hectare van “Cossoul de Crau”, een in Europa unieke 

natuurlijke habitat, vernietigd
– Schade aan bedreigde en beschermde soorten

S.P.S.E. – CRUDE OIL PIPELINES.P.S.E. – CRUDE OIL PIPELINE
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S.P.S.E. – CRUDE OIL PIPELINES.P.S.E. – CRUDE OIL PIPELINE

S.P.S.E. – CRUDE OIL PIPELINES.P.S.E. – CRUDE OIL PIPELINE

Openstaande vragenOpenstaande vragen

Milieuschade : Milieuschade : €€ 62 miljoen62 miljoen

RisicoaansprakelijkheidRisicoaansprakelijkheid

Belangen groeperingen in actie!Belangen groeperingen in actie!

Locale autoriteiten in actieLocale autoriteiten in actie??
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Meer recentMeer recent

Bassin met verontreinigd slib loopt leegBassin met verontreinigd slib loopt leeg

Aluminiumfabriek Ajkai Timföldgyar bij het dorp 
Kolontár, Hongarije 

Wat is er gebeurd?
– 1.000.000 m3 verontreinigd slib (zware metalen) uitgestroomd
– Oorzaak: breken van een dam

Gevolgen
– Twee dorpen overstroomd; 40 km² verontreinigd met slib
– 8 doden, nog steeds vermisten, meer dan honderd gewonden
– Schade aan de bodem
– Schade aan rivieren Torna => Marcal => Raba => Donau
– Schade aan bedreigde en beschermde soorten?
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Vragen?Vragen?

Meer informatieMeer informatie

• www.milieupool.nl
• www.milieuschadeverzekering.info
• www.milieupool.nl
• www.milieuschadeverzekering.info
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MilieuSchadeVerzekering (MSV),
Theorie en praktijk
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