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Voorwaarden Milieuschadeverzekering 
Dit zijn de voorwaarden Milieuschadeverzekering van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de 

algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.  

 

Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten: 

- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels; 

- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en 

welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn; 

- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.  

 

De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet 

met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het 

polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.  

 

Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht 

op hebt.  

 

Hoe leest u deze polisvoorwaarden? 
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden 

wat u zoekt. 

 

Wilt u meer informatie? 
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via 

een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
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Uitleg van gebruikte begrippen 
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden 

uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.  

 

- Derden: iedereen, behalve de verzekerde. 

- Emissie: het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen. Een 

reeks van emissies die met elkaar samenhangen of uit elkaar voortvloeien wordt als één emissie 

beschouwd. We gaan ervan uit dat een reeks van emissies zich heeft voorgedaan op het moment van 

de eerste emissie.  

- Geldigheidsduur: de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de datum waarop de 

verzekering eindigt. 

- Locatie van derden: een locatie waarvoor een derde uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk 

recht belang heeft bij het behoud van de zaak, dan wel voor het dragen van het risico voor het behoud 

daarvan. 

- Sanering: het ongedaan maken van de verontreiniging. 

- Schade aan zaken: beschadiging van zaken. Hieronder valt ook vervuiling, vernietiging of vermissing 

van zaken.  

- Verkoopwaarde: het bedrag dat het gebouw bij verkoop opbrengt, exclusief het bedrag voor de 

grond. 

- Verontreiniging: de aanwezigheid van: 

- een stof in of op de bodem of het oppervlaktewater in een zodanige concentratie dat de 

toepasselijke overheidsnormen (streefwaarde of een overeenkomstige waarde) die gelden op het 

moment dat de aanwezigheid van de stof zich manifesteert, worden overschreden; 

- asbest in een zodanige concentratie dat de toepasselijke overheidsnormen, die gelden op het 

moment dat de aanwezigheid van asbest zich manifesteert, worden overschreden.  

- Verzekerde locatie: het in de polis vermelde risicoadres en de werklocatie.  

- Verzekeringsjaar: een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldatum en elke aansluitende 

periode van gelijke duur. Is de periode vanaf het begin van de verzekering tot de premievervaldatum 

of vanaf de premievervaldatum tot de einddatum korter dan twaalf maanden, dan beschouwen wij 

deze periode ook als een verzekeringsjaar. Bij een looptijd korter dan twaalf maanden is het 

verzekeringsjaar gelijk aan de looptijd.  

- Werklocatie / werkzaamheden bij derden: een locatie van derden, gelegen binnen Nederland, waar 

verzekeringsnemer of iemand namens hem werkzaamheden verricht binnen de bedrijfsactiviteiten, 

zoals vermeld op het polisblad.  
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Algemeen 
In deze voorwaarden leest uw wat de milieuschadeverzekering inhoudt. U leest wat er wel en niet 

verzekerd is en welke kosten wij vergoeden.  

 

1. Waarvoor bent u verzekerd? 
Met deze verzekering bent u verzekerd voor verontreiniging veroorzaakt door een emissie die zich 

voordoet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en die zijn oorsprong vindt op de 

verzekerde locatie.  

 

In geval van verontreiniging vergoeden wij: 

- kosten van sanering van de verzekerde locatie en van de locatie van derden; 

- schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering; 

- schade aan zaken die het gevolg is van de verontreiniging.  

1.1 Eigen gebrek 

U bent verzekerd als de emissie het gevolg is van een eigen gebrek van gebouwen en roerende 

zaken op de verzekerde locatie, waarbij het eigen gebrek is veroorzaakt door fouten in ontwerp, 

constructie, uitvoering of materiaalkeuze. Voorwaarde is dat u hebt voldaan aan de 

onderhoudsverplichtingen.  

Voor installaties, machines en leidingen geldt deze dekking alleen als de verontreiniging binnen tien 

jaar na oplevering ontdekt wordt. Gaat het om eigen gebrek in een onderdeel dan geldt de datum 

waarop dat onderdeel is vernieuwd en (op)geleverd.  

1.2 Werkzaamheden bij derden 

U bent verzekerd als de verontreiniging veroorzaakt door een emissie plaatsvindt tijdens 

werkzaamheden bij derden, mits de verontreiniging ontdekt wordt binnen vijf jaar na afloop van 

deze werkzaamheden. 

1.3 Herbouw opstallen 

In geval het voor de uitvoering van de sanering noodzakelijk is om opstallen of een gedeelte 

daarvan af te breken en te herbouwen, dan vergoeden wij de herbouwkosten tot maximaal de 

verkoopwaarde van de opstallen vóór de uitvoering van de sanering.  

1.4  Schade door zonnepaneeldeeltjes 

U bent ook verzekerd voor schade door zonnepaneeldeeltjes. Het is daarbij niet van belang of de 

zonnepaneeldeeltjes afkomstig zijn van zonnepanelen van uw gebouwen of gebouwen van een 

ander.  

Verzekerd is: 

- kosten van het opruimen van zonnepaneeldeeltjes op de verzekerde locatie; 

- bedrijfsschade, waaronder ook de kosten ter voorkoming of beperking hiervan, als gevolg van 

het niet of niet op normale wijze kunnen uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten als direct en 

uitsluitend gevolg van het opruimen van de zonnepaneeldeeltjes; 

- schade aan dieren of goederen van anderen. 
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Eén en ander mits de verzekerde gebeurtenis plaatsvond tijdens de looptijd van de verzekering 

en binnen één jaar nadat de verzekerde gebeurtenis plaatsvond aanspraak is gemaakt op 

schadevergoeding via deze verzekering. 

 

Schade van derden door zonnepaneeldeeltjes is eveneens verzekerd, mits: 

- de verzekerde gebeurtenis plaatsvond op de verzekerde locatie; 

- de verzekerde gebeurtenis plaatsvond tijdens de geldigheidsduur van de verzekering 

- u binnen één jaar nadat de verzekerde gebeurtenis plaatsvond aanspraak maakt op 

schadevergoeding via deze verzekering. 

Verzekerd is: 

- kosten van het opruimen van zonnepaneeldeeltjes op de locatie van de derde; 

- bedrijfsschade, waaronder ook de kosten ter voorkoming of beperking hiervan, als gevolg van 

het niet of niet op normale wijze kunnen uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten als direct en 

uitsluitend gevolg van het opruimen van de zonnepaneeldeeltjes; 

- schade aan dieren of goederen van anderen. 

 

De dekking voor schade door zonnepaneeldeeltjes is een secundaire dekking. Er is alleen dekking 

wanneer een andere verzekering geen dekking biedt.  

1.5 Namelding 

Na het einde van de verzekering blijft de dekking uitsluitend van kracht voor verontreiniging en 

schade aan zaken die ontstaan is tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en die u ontdekt 

binnen één jaar na einde van de verzekering.  

De dekking namelding geldt alleen als: 

- u de verzekering hebt opgezegd; 

- wij de verzekering hebben opgezegd met ingang van de op het polisblad vermelde 

contractvervaldatum; 
- wij de verzekering hebben opgezegd bij opheffing van het bedrijf, beëindiging van beroep of 

bedrijfsactiviteiten waarop de verzekering betrekking heeft of zodra het verzekerd belang door 

verkoop of op andere wijze is overgegaan.  
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2. Wat valt buiten de verzekering? 
- Aardbeving of vulkanische uitbarsting 

Schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting is niet verzekerd. Het gaat om schade die 

ontstaat tijdens de aardbeving of vulkanische uitbarsting en om schade die pas duidelijk wordt 

in de 24 uur daarna.  

- Genetische modificatie 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door genetische modificatie.  

- Milieuzorg 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat in de volgende situaties: 

- U handelt in strijd met de milieuvergunning. 

- U handelt in strijd met een algemene maatregel van bestuur die voor uw bedrijf geldt. 

- U werkt op een locatie van een ander en daarbij handelt u niet naar de proces- en 

milieucertificatie die op die locatie van toepassing is volgens de Wet milieubeheer. 

Kunt u aantonen dat de schade ook  zou zijn ontstaan als u wel volgens de milieuregels had 

gewerkt, dan bent u wel verzekerd.  

Indien de verzekerde een rechtspersoon is, dan bedoelen we hier met verzekerde een lid van de 

directie of de bedrijfsleiding of een medewerker die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor 

de naleving van de milieuregels.  

- Motorrijtuig 

U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door werkzaamheden bij derden met of door 

een motorrijtuig dat: 

- een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt; 

- een verzekerde als werkgever doet of laat gebruiken; 

- een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van werkzaamheden voor uw bedrijf. 

Waarvoor bent u wel verzekerd? 

- Aanhangwagens 

U bent verzekerd voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen, die losgemaakt of 

losgeraakt is van het motorrijtuig en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.  

- Laden en lossen 

U bent verzekerd voor schade door lading bij het laden of lossen van een motorrijtuig of door 

lading die zich op een motorrijtuig bevindt, valt of gevallen is. Schade aan het motorrijtuig zelf 

vergoeden wij niet.  

- Ondergrondse tanks 

U bent niet verzekerd voor schade die samenhangt met de opslag van stoffen in ondergrondse 

tanks.  

- Opzet of nalatigheid / merkelijke schuld 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door uw opzet of nalatigheid of schade waaraan 

u in ernstige mate schuldig bent. Ook niet als u zich niet bewust bent van uw nalatigheid of 

schuld.  

Indien de verzekerde een rechtspersoon is, dan bedoelen we hier met verzekerde een lid van de 

directie of de bedrijfsleiding.  

- Overstroming 

Wij betalen geen schadevergoeding voor schade ontstaan door het bezwijken of overlopen van 

dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Ook niet als deze schade veroorzaakt is door of 

gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. 
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- Vaar- of vliegtuig 

U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door werkzaamheden bij derden met of  door: 

- een vaar- of vliegtuig dat wordt gebruikt bij uw werkzaamheden op die locatie; 

- werkzaamheden met of vanaf een vaar- of vliegtuig; 

- iets wat zich in op het vaar- of vliegtuig bevindt; 

- iets wat van of uit een vaar- of vliegtuig valt of is gevallen. 

- Verhuurder en (mede)huurders 

U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt door of als gevolg van activiteiten van de 

verhuurder of (mede)huurder(s) van de verzekerde locatie.  

Is de verhuurder de verzekerde, dan geldt deze uitsluiting voor de verhuurder niet.  

 

3. Verweersbijstand 

3.1 Waarvoor bent u verzekerd? 

Wordt u door anderen aansprakelijk gesteld voor schade die zij lijden bij een verontreiniging of 

hebt u een geschil met de overheid over de sanering van de verzekerde locatie, dan hebt u recht op 

juridische bijstand. Deze dekking geldt alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- De door derden geleden schade of de sanering van de verzekerde locatie heeft betrekking op 

een verontreiniging die het gevolg is van een emissie die zich voordoet tijdens de looptijd van 

de verzekering. 

- De emissie vindt zijn oorsprong op de verzekerde locatie. 

- Er is een beroep op de milieuschadeverzekering gedaan binnen één jaar nadat de 

verontreiniging is ontdekt.  

- De persoon die u aansprakelijk stelt, is het niet eens met de vergoeding en stelt een vordering in 

omdat het verzekerd bedrag onvoldoende is om alle schade te dekken of omdat hij zijn 

vordering wil baseren op aansprakelijkheid. Hij wijst vergoeding volgens de voorwaarden van 

deze milieuschadeverzekering af, ondanks een schriftelijke verklaring van u. Zie ook hoofdstuk 4 

over het derdenbeding.  

- U wordt aansprakelijk gesteld onder Nederlands recht. 

 

Wij verzorgen de juridische bijstand in principe zelf. Wij proberen altijd eerst te schikken.  

Wij verlenen u alleen juridische bijstand als wij van mening zijn dat er een redelijke kans bestaat 

het beoogde resultaat te bereiken. Als succes in redelijkheid niet te verwachten is, dan delen wij u 

per brief mee waarom we geen juridische bijstand verlenen.  

Als het tot een rechtszaak komt, verlenen wij voor zover mogelijk zelf de juridische bijstand.  

3.2 Wat vergoeden wij? 

Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat vermeld is op het polisblad voor: 

- de kosten van door ons ingeschakelde deskundigen en experts, zoals advocaat, procureur, 

deurwaarder, schade-expert; 

- de proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage of een bindend advies; 

- de kosten van getuigen in een gerechtelijke en administratieve procedure; 

- de kosten van de tegenpartij die u moet betalen volgens een gerechtelijke uitspraak, arbitrage 

of bindend advies. 
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Kunt u kosten elders vergoed krijgen op grond van een wettelijke bepaling of een contract, dan 

vergoeden wij die kosten niet. Wij verlenen u wel juridische bijstand bij het opvragen van deze 

vergoeding.  

 

We vergoeden geen dwangsommen, afkoopsommen, boetes en andere strafmaatregelen die u 

opgelegd krijgt.  

 

Kunt u de btw die u betaalt, verrekenen met de btw die u aan de Belastingdienst moet afdragen, 

dan krijgt u de btw over deze kosten niet van ons vergoed.  

3.3  Aan wie betalen wij de kosten? 

Wij hebben het recht de kosten direct aan de belanghebbende te betalen.  

Wordt de tegenpartij veroordeeld tot het betalen van de kosten volgens een gerechtelijke 

uitspraak, een arbitrage of een bindend advies en wij hebben die kosten gemaakt, dan krijgen wij 

deze kosten vergoed.  
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4. Wat vergoeden wij? 
Wij vergoeden per emissie maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad staat vermeld.  

Per verzekeringsjaar vergoeden wij maximaal tweemaal het verzekerde bedrag. 

In geval van een reeks van emissies is het moment van de eerste emissie in de reeks bepalend voor 

het verzekeringsjaar waaraan de reeks wordt toegerekend.  

 

Zonnepaneeldeeltjes 

Bij schade door zonnepaneeldeeltjes vergoeden wij per emissie maximaal 10% van het verzekerde 

bedrag dat op het polisblad staat vermeld. 

 

Verdeling verzekerd bedrag 

Is niet alleen uw eigen locatie of uw werklocatie verontreinigd, maar ook een locatie van derden en 

is het verzekerd bedrag onvoldoende om alle schade en kosten te vergoeden, dan verdelen wij het 

verzekerde bedrag 50/50 over de verzekerde locatie en de locatie van derden. Als het zodoende 

berekende bedrag niet voldoende is voor één van beide locaties en houdt de andere locatie een 

bedrag over, dan komt (het restant van) dat deel ten goede aan de locatie waarvoor het bedrag 

onvoldoende is.  

 

Derdenbeding 

Deze verzekering is ook ten behoeve van derden. Derden kunnen pas aanspraak op vergoeding 

maken, als wij daarover van u een schriftelijke verklaring hebben ontvangen. Dit noemen we een 

derdenbeding.  

4.1 Bereddingskosten 

Wij vergoeden binnen de grenzen van het verzekerde bedrag de bereddingskosten die u moet 

maken als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Dit zijn de kosten van maatregelen die u moet 

nemen om een verzekerde schade te beperken of een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die 

binnen de dekking van de verzekering zou vallen, te voorkomen of te verminderen. Ook schade die 

ontstaat aan zaken die u hierbij inzet, valt onder de bereddingskosten.  

4.2 Expertisekosten 

Wij vergoeden binnen de grenzen van  het verzekerde bedrag de kosten en het salaris van alle 

experts en de door hen geraadpleegde deskundigen.  

Wij vergoeden voor de door u ingeschakelde experts en deskundigen niet meer dan het salaris en 

de kosten die de door ons benoemde experts en deskundigen ons in rekening brengen. Bovendien 

moeten ze betrekking hebben op het vaststellen van de hoogte van de schade. 

4.3 Opruimingskosten 

Wij vergoeden binnen de grenzen van het verzekerde bedrag de opruimingskosten.  

Wij verstaan onder opruimingskosten de kosten van afbreken, wegruimen, afvoeren, storten 

en/of vernietigen van verzekerde zaken. Het opruimen van de verzekerde zaken moet een 

noodzakelijk gevolg zijn van een verzekerde schade, waarbij geen enkele bewerking van grond of 

water is vereist.  
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5. Wat zijn de regels bij schade? 

5.1 Uw verplichtingen 

Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden 

verzekeringen.  

 

Ook geeft u aan ons door welke andere verzekeringen van toepassing zijn op het moment van de 

schade. 

5.2 Hoe stellen wij de schade vast? 

Er zijn drie manieren waarop wij de omvang van de schade en hoogte van kosten kunnen 

vaststellen:  

- Wij doen dat in onderling overleg. 

- Wij laten dat doen door één expert, mits we het daar onderling over eens zijn. 

- Wij laten dat doen door twee experts.  

In dat geval benoemt u een expert en benoemen wij een expert. Daarnaast benoemen deze 

experts een derde expert, voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.   

Beide eerste experts stellen de schade vast. Als deze twee experts niet tot overeenstemming 

kunnen komen, stelt de derde expert het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij tussen de 

schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De beslissing van de derde 

expert is bindend.  

Alle experts stellen de schade vast op basis van dezelfde rapporten van bodemonderzoek en/of 

saneringsplan, mits deze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. De experts maken ook 

gebruik van de opgaven en inlichtingen die u aan hen verstrekt. De schade die de experts 

vaststellen geldt als enig bewijs voor de hoogte van de schade.  

Wij vergoeden de expertisekosten zoals beschreven in hoofdstuk 4.  

 

Het inschakelen van een expert houdt niet automatisch in dat u voor een schadevergoeding in 

aanmerking komt. 

6. Andere verzekeringen 
Deze verzekering biedt geen dekking als de verzekerde schade ook op een polis bij een andere 

verzekeraar is verzekerd of zou zijn verzekerd, als deze verzekering niet zou hebben bestaan.  

 

U bent wel verzekerd voor het deel van het schadebedrag, dat niet door die andere verzekeraar 

wordt uitgekeerd. Met uitzondering van het eigen risico dat bij die andere verzekeraar van kracht 

is.  

 

Heeft uw verzekering bij de andere verzekeraar een zelfde bepaling als deze? Of worden wij het 

niet eens met de andere verzekeraar? Dan regelt de verzekeraar die het eerst door u is benaderd, 

de schade.  
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7. Welke informatie geeft u aan ons door? 
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie, onder andere over uw bedrijfsactiviteiten. 

 

Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons 

door. Bij een te late melding, schorsen wij de dekking vanaf het moment van risicowijziging. 

 

U moet ons in ieder geval informeren als: 

- u de bedrijfsactiviteiten uitbreidt; 

- u de bedrijfsactiviteiten verandert. 

  

Als wij de informatie over de verandering(en) van u hebben ontvangen, beoordelen wij de nieuwe 

situatie. Er zijn dan vier mogelijkheden. 

1. Wij zetten uw verzekering ongewijzigd voort. 

2. Wij zetten uw verzekering voort, maar de premie en/of voorwaarden veranderen. 

3. Wij stoppen de verzekering. Wij laten u dat twee maanden van te voren weten door u hierover 

een brief te sturen. 

4. Wij stoppen de verzekering omdat er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat wij 

de verzekering niet zouden zijn aangegaan na deze wijziging. Wij laten u dat dan één maand van 

te voren weten door u hierover een brief te sturen.  

 

8. Wat zijn de regels bij sanering? 
Bij sanering geldt een aantal regels: 

- U bent belast met de voorbereiding en regeling van de sanering. 

- U houdt zich aan onze aanwijzingen. 

- Voordat u gaat saneren, stelt u een saneringsplan op. Pas nadat wij dit plan hebben 

goedgekeurd, kunt u gaan saneren. 

- Wij geven aan vóór welke datum u moet beginnen te saneren. Gaat u later saneren, dan hebt u 

geen recht meer op vergoeding van de saneringskosten en de meeverzekerde kosten.  

Wij mogen in dat geval de verzekering stoppen.  Wij laten u dat via een brief weten, twee 

weken voordat wij de verzekering stoppen. 

- Als een bestaande verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of een andere al dan 

niet ondergronds(e) water(gang) toeneemt door een gedekte gebeurtenis, vergoeden wij de 

kosten van sanering. 

Deze regels gelden ook voor een derde die aanspraak op de dekking maakt.  

 

9. Risico-inspectie 
Wij hebben altijd het recht de verzekerde locatie(s) te (laten) inspecteren. U bent verplicht hieraan 

alle medewerking te verlenen binnen de termijn die wij daarvoor stellen.  

Naar aanleiding van de inspectie kunnen wij u verplichten binnen een bepaalde termijn 

maatregelen te treffen, die wij nodig vinden voor de dekking van het verzekerde risico.  

Verleent u geen medewerking aan de inspectie of treft u niet de gevraagde maatregelen binnen de 

bepaalde termijn, dan hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te stoppen.  

 
 


