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Bedrijfscalamiteiten zoals een brand, ontploﬃng of een
lekkage van gevaarlijke stoﬀen kunnen voor ﬂinke schade
zorgen binnen uw bedrijf. een bedrijfscalamiteit heeft niet
alleen consequenties voor uw onderneming maar kan ook
eﬀect hebben op de omgeving en het milieu. De wet en
regelgeving op het gebied van milieuzorg wordt steeds
strenger. verwacht wordt dat het aantal aansprakelijkheidstellingen voor milieuschade de komende jaren sterk zal
toenemen. het is daarom belangrijk om kritisch te zijn op
milieurisico’s.
Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn
Binnen de EU geldt de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn
ELD. Deze richtlijn is van toepassing op alle bedrijven in de
private- en publieke sector, en heeft als doel het milieu te
beschermen. De milieuaansprakelijkheidsrichtlijn werkt volgens het “vervuiler betaalt-principe”. De overheid (hierna:
het bevoegd gezag) is belast met de uitvoering en handhaving van de ELD en kan bij schade de vervuiler aansprakelijk
stellen.
De elD verstaat onder milieuschade:
• Aantasting van de biodiversiteit.
• Vervuiling van wateren door aantasting van de ecologische, chemische en/of kwantitatieve toestand.
• Bodemverontreiniging met gevaar voor de gezondheid
van mensen, dieren en planten.
Een praktijkvoorbeeld: Door brand ontstaat bij een groothandel een asbestverontreiniging. Daarnaast zorgt vervuild
bluswater voor een verontreiniging van nabijgelegen slootwater (aantasting biodiversiteit).
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De kosten voor het herstellen van de milieuschade zijn aanzienlijk en voor rekening van de onderneming. Dit kan een
behoorlijke impact hebben op de bedrijfscontinuïteit. Een
verzekering biedt in deze situatie ﬁnanciële zekerheid. Maar
welke verzekeringsvorm biedt de juiste dekking?
De juiste dekking
Er zijn verschillende verzekeringsvormen die milieuschade
dekken, onder andere de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), een brand- en transportverzekering en
een milieuschadeverzekering (MSV). In bovengenoemd
voorbeeld worden de kosten voor het opruimen en
saneren van de asbestverontreiniging vergoed op de MSV.
De ervaring leert dat deze verzekering vaak niet toereikend
is voor schades die onder de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn (ELD) vallen. Om dit probleem te ondervangen zijn er
door een aantal verzekeraars speciﬁeke milieuaansprakelijkheidsverzekeringen (MAV) ontwikkeld. In bovengenoemd
voorbeeld worden de herstelkosten van de biodiversiteit
door vervuild bluswater vergoed op de MAV.
Milieuaansprakelijkheidsverzekering (MAv)
De MAV biedt een uitgebreide verzekeringsdekking voor de
milieurisico’s op zowel de eigen locatie als op de locatie van
derden. Zoals uit de naam al blijkt betreft dit een aansprakelijkheidsverzekering, hetgeen met zich meebrengt dat naast
materiële- en letselschade ook de verweerkosten worden
vergoed.
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Overzicht
In onderstaand overzicht wordt onderscheid gemaakt
tussen een plotseling en geleidelijk evenement. Een
plotseling evenement is milieuschade veroorzaakt door
bijvoorbeeld een brand. Een voorbeeld van milieuschade
door een geleidelijk evenement zijn lekkende leidingen
waardoor de grond langzaam vervuild raakt.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over milieuschade kunt
u contact opnemen met uw adviseur van Mutsaerts.
Wij helpen u graag!
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* Alleen indien de herstelmaatregelen zijn aan te merken als zaakschade als gevolg van een verontreiniging.
1. Brand- en transportverzekering; 2. Aansprakelijkheidsverzekering; 3. Milieuschadeverzekering; 4. Milieuaansprakelijkheidsverzekering.
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