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WAAROM DEZE VOORWAARDEN
BELANGRIJK VOOR U ZIJN
Met uw Milieuschadeverzekering verzekert u zich tegen schade door water- of
bodemverontreiniging. Bijvoorbeeld als er plotseling vloeistoffen of gassen
vrijkomen. Maakt u kosten voor sanering, of om beschadigde zaken te herstellen of
vervangen? Of loopt uw bedrijf winst mis? Dan kunt u een vergoeding krijgen.
Daarnaast kunt u schade op locaties in Nederland waar u werkt verzekeren.
Dat kan met de ‘Bij derden-dekking’. Op uw polis staat of u deze dekking heeft.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT
Wij hebben de afspraken die horen bij uw Milieuschadeverzekering helder op een rij gezet.
Zo weet u precies waar u aan toe bent. En wat u van ons kunt verwachten, en wij van u.
U vindt alle afspraken in deze 3 documenten:
1. De Algemene voorwaarden van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij. Hierin staat bijvoorbeeld
hoe het zit met de premiebetaling. En hoe het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een verzekering werkt.
2. Deze Bijzondere voorwaarden. Hierin leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Wanneer de
Onderlinge verzekeringsmaatschappij schade vergoedt en wanneer niet. En hoeveel schade wij
vergoeden. De Bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Maar soms
wijkt wat in de Bijzondere voorwaarden staat af van wat in de Algemene voorwaarden staat. In dat geval
gelden de Bijzondere voorwaarden.
3. Uw polis. Dat is uw verzekeringsbewijs. Daarop staan alle gegevens van uw Milieuschadeverzekering.
En ook: de bijzondere afspraken die wij met u hebben gemaakt over de verzekering. Wijkt dit af van wat
er in de Algemene of Bijzondere voorwaarden staat? Dan gaan de afspraken op uw polis altijd voor.

DEZE VOORWAARDEN GAAN OVER U EN OVER ONS
In deze voorwaarden hebben we het over ‘u’, en over ‘ons’. Maar wie bedoelen we daarmee?
• Staat er ‘u’, ‘uw’ of ‘ik’? Dan gaat het om de (natuurlijke of rechts-)persoon die de verzekering afsluit,
of de persoon die verzekerd is.
• Met ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’ bedoelen we: de Onderlinge verzekeringsmaatschappij waar u de
Milieuschadeverzekering heeft afgesloten.

Belangrijke begrippen staan achterin
Het is belangrijk om elkaar goed te begrijpen, juist als het om uw verzekering gaat. Sommige
begrippen hebben daarbij wat meer uitleg nodig. Die begrippen hebben wij in de voorwaarden
onderstreept. In de ‘Begrippenlijst’ achter in deze voorwaarden vindt u de precieze betekenis
van de onderstreepte woorden.
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MIJN VERZEKERING
1. WAT VERZEKER IK MET DE MILIEUSCHADEVERZEKERING?
•
•
•

•
•

U bent verzekerd tegen schade die ontstaat door water- of bodemverontreiniging door een emissie.
Schade door het plotseling vrijkomen van asbest is alleen verzekerd als u hiervoor heeft gekozen.
Op uw polis ziet u of milieuschade door asbest is meeverzekerd.
De locatie die u verzekerd heeft, staat op uw polis. Maakt u voor uw bedrijf gebruik van onbebouwde
grond in Nederland tot 25 kilometer buiten de Nederlandse grens? Dan geldt die grond ook als
verzekerde locatie.
U bent ook verzekerd als de emissie het gevolg is van een gebrekkige eigenschap van een installatie,
machine of leiding.
In tabel 1 ziet u wat verzekerd is.

TABEL 1 BIJ VRAAG 1: WAT VERZEKERT DE MILIEUSCHADEVERZEKERING
Oorzaak van de schade

Wat is verzekerd?

Emissie op de verzekerde locatie

•
•
•

•

Emissie buiten de verzekerde locatie

•

Wij vergoeden 10% van het verzekerde bedrag tot
maximaal 125.000

•

•

De kosten van sanering van de
verzekerde locatie
Sanering van de locatie van derden
De kosten voor het vervangen of
herstellen van zaken die direct door
de verontreiniging of sanering zijn
beschadigd
Bedrijfsschade als direct gevolg van
sanering
De kosten van sanering van de
verzekerde locatie
De kosten voor het vervangen of
herstellen van zaken die direct door
de verontreiniging of sanering zijn
beschadigd
Bedrijfsschade als direct gevolg van
sanering

Verzekeren als particulier
De Milieuschadeverzekering kunt u ook als particulier afsluiten. U verzekert dan de locatie van
uw woning. Deze voorwaarden gelden dan ook gewoon voor u, behalve waar het gaat om
bedrijfsactiviteiten en bedrijfsschade.

2. WAT VERZEKER IK MET DE ‘BIJ DERDEN-DEKKING’?
•
•
•
•
•

U bent verzekerd tegen schade door water- of bodemverontreiniging door een emissie op uw
werklocatie. Op uw polis staat of u deze dekking heeft.
Uw werklocatie is een locatie in Nederland waar u of een van uw werknemers werkt.
Bijvoorbeeld bij een klant. Het gaat om werkzaamheden die op uw polis staan omschreven.
De verontreiniging moet binnen 5 jaar na het afronden van uw werkzaamheden gemeld zijn.
U bent ook verzekerd als de emissie het gevolg is van een gebrekkige eigenschap van een installatie,
machine of leiding die u of een medewerker zelf heeft aangebracht.
In tabel 2 ziet u wat precies verzekerd is.
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TABEL 2 BIJ VRAAG 2: WAT VERZEKERT DE ‘BIJ DERDENDEKKING’
Oorzaak van de schade

Wat is verzekerd?

Emissie op de werklocatie, als direct gevolg
van uw werkzaamheden

•
•

•

•

Emissie buiten de werklocatie

•

De kosten van sanering van de
werklocatie
Sanering van de locatie van derden,
maar alleen als deze grenst aan de
werklocatie
De kosten voor het vervangen of
herstellen van zaken die direct door
de verontreiniging of sanering zijn
beschadigd
Bedrijfsschade als direct gevolg van
sanering
Schade is niet verzekerd

3. VOOR WELK BEDRAG BEN IK VERZEKERD?
U kiest zelf voor welk bedrag u zich maximaal verzekert. Dat bedrag staat op uw polis.

4. HEB IK EEN EIGEN RISICO?
Op uw polis ziet u of u een eigen risico heeft. En wat de hoogte hiervan is. Is er een eigen risico van
toepassing? Dan geldt dit voor iedere schadegebeurtenis als gevolg van een emissie.

5. WELKE WIJZIGINGEN MOET IK DOORGEVEN?
•
•

•
•

Het is belangrijk dat uw verzekering goed past bij uw situatie. Verandert er iets in die situatie?
Geef het aan ons door.
Geef in elk geval de volgende wijzigingen zo snel mogelijk en uiterlijk 2 maanden na de wijziging aan
ons door:
o De aard van uw bedrijf of de bedrijfsactiviteit verandert. Of de werkzaamheden die u voor klanten
doet veranderen.
o Uw jaaromzet of de omvang van uw bedrijf verandert.
o De bestemming of het gebruik van de verzekerde locatie verandert.
o De eigendomssituatie of verhuur van de verzekerde locatie verandert.
o De opslag van gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen, brandstoffen of mest op de verzekerde
locatie verandert.
o De bodemsituatie op de verzekerde locatie verandert.
Geef een verhuizing in ieder geval binnen 14 dagen aan ons door.
Meldt u een wijziging die het risico op schade beïnvloedt? Dan kan het zijn dat wij uw verzekering
en premie aanpassen. U ontvangt dan een nieuwe polis, en bent voor de nieuwe situatie verzekerd.
Maar het is ook mogelijk dat we uw verzekering beëindigen. Daarbij geldt een opzegtermijn van twee
maanden.

6. WAT ALS EEN VERONTREINIGING LATER AAN HET LICHT KOMT?
Heeft u uw verzekering beëindigd, en komt er binnen 1 jaar na de beëindiging een verontreiniging aan
het licht? Dan is de schade verzekerd. Hierbij geldt dat de verontreiniging ontstaan is tijdens de looptijd
van de verzekering, en dat het gaat om schade die we volgens deze voorwaarden zouden vergoeden.

7. EINDIGT MIJN VERZEKERING ALS IK MIJN BEDRIJF VERKOOP? OF ALS IK OVERLIJD?
•
•

Verkoopt u uw bedrijf? Dan eindigt de verzekering op de dag van de overdracht.
Overlijdt u? Dan blijft de verzekering wel geldig. Behalve als de erfgenamen de verzekering opzeggen
binnen drie maanden na het overlijden.
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SCHADE
8. WIE KAN SCHADE VERGOED KRIJGEN?
•

•
•

U kunt zelf schade vergoed krijgen op basis van uw verzekering. Daarnaast kunnen anderen ook een
verzoek tot schadevergoeding bij ons indienen. Namelijk als zij nadeel hebben van een verontreiniging
door een emissie op de verzekerde locatie. Of, als u de ‘Bij derden-dekking’ heeft, op de werklocatie.
Wij nemen een verzoek tot schadevergoeding van anderen alleen in behandeling als u daarvoor
akkoord geeft.
Doet een andere benadeelde een verzoek tot schadevergoeding? Dan gelden voor hem ook de
voorwaarden uit ‘Mijn schades en schadevergoedingen’ in de Algemene Voorwaarden.

9. IK HEB SCHADE EN WIL SANEREN. WAT MOET IK DOEN?
•
•
•

•

Neem contact met ons op. U krijgt van ons dan aanwijzingen om een saneringsplan te maken.
Als wij het saneringsplan hebben goedgekeurd, kunt u overgaan tot de sanering.
Wij stellen een termijn vast waarbinnen u de opdracht tot saneren moet geven. Doet u dat niet, of later,
dan krijgt u geen schadevergoeding. Daarnaast kan de verzekering dan door u of door ons beëindigd
worden.
Doen andere benadeelden een verzoek tot schadevergoeding? Dan geldt ook voor hen dat zij zich
houden aan een door ons goedgekeurd saneringsplan, en dat zij binnen de vastgestelde termijn
opdracht tot saneren geven.

10. HOEVEEL SCHADEVERGOEDING KRIJG IK?
•
•
•
•
•

Eerst kijken wij of u op basis van deze voorwaarden recht heeft op schadevergoeding. Zo ja, dan
stellen we in overleg met u en eventuele andere benadeelden vast wat de omvang van de schade is.
We vergoeden de kosten tot maximaal het bedrag dat in uw polis staat. Dit is het verzekerde bedrag.
We vergoeden dit bedrag per gebeurtenis. Of per reeks van gebeurtenissen die met elkaar
samenhangen, waardoor er een emissie of reeks samenhangende emissies plaatsvindt.
Gaat het om een emissie buiten de verzekerde locatie? Dan vergoeden we tot 10% van het verzekerde
bedrag tot maximaal € 125.000,-.
Gaat het om schade die te maken heeft met de sanering of verontreiniging? En is de schade méér dan
het verzekerde bedrag, bijvoorbeeld omdat ook andere benadeelden schade hebben? Dan berekenen
we de schadevergoeding als volgt:
o We vergoeden eerst uw schade. Wat er over is van het verzekerde bedrag gaat naar de andere
benadeelde(n).
o Zijn er meerdere benadeelden? Dan verdelen we het resterende evenredig over de andere
benadeelden. Hoe dat werkt, ziet u in het voorbeeld hieronder.
o Meldt zich een benadeelde nádat de schade is afgehandeld? Dan krijgt deze alleen schade
vergoed als er nog geld over is van het verzekerde bedrag.

Schadevergoeding evenredig verdelen
Een voorbeeld: u heeft een schade van € 200.000,-. En er zijn twee andere benadeelden: één heeft
€ 15.000,- schade, de ander € 95.000,-. Het verzekerde bedrag in de polis is € 250.000,-. U krijgt
uw schade vergoed, waarna er nog € 50.000,- over is van het verzekerde bedrag. Dit wordt dan
als volgt verdeeld:
• Benadeelde één ontvangt: ((€15.000 + €95.000,-) / €50.000,-) * €15.000,- = €6.818,• Benadeelde twee ontvangt: ((€15.000 + €95.000,-) / €50.000,-) * €95.000,- = €43.182,-
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11. WELKE KOSTEN KRIJG IK NOG MEER VERGOED?
•

•

•

Dreigt er onmiddellijk gevaar van een verontreiniging zoals in deze voorwaarden is beschreven? En
neemt u maatregelen om dit te voorkomen, of de gevolgen ervan te beperken? Dan vergoeden wij de
kosten hiervoor. De maatregelen moeten wel zijn genomen tijdens de looptijd van de verzekering.
U krijgt ook de kosten vergoed die u maakt om verontreinigde stoffen en voorwerpen weg te halen, af
te voeren en te vernietigen. Dit moet dan wel het noodzakelijke gevolg zijn van een verontreiniging, en
niet zijn inbegrepen bij de sanering.
We vergoeden maximaal 10% van het in de polis genoemde verzekerde bedrag voor al deze kosten
samen. Maar nooit meer dan € 125.000,-. Ook als daardoor de totale schadevergoeding boven
het verzekerde bedrag uitkomt. Wij vergoeden nooit meer dan de daadwerkelijk geleden schade en
gemaakte kosten.

12. WANNEER ONTVANG IK DE SCHADEVERGOEDING?
•
•

•

In veel gevallen vergoeden wij de schade zo snel mogelijk. Maar in elk geval binnen één maand nadat
de schade definitief is vastgesteld.
Bij ingewikkelde schades krijgt u altijd eerst een aanbod voor vergoeding van de schade en overige
kosten. Als u akkoord gaat met ons aanbod, staat de schadevergoeding vast en betalen we deze aan
u uit. Gaat u niet akkoord, dan kunt u dit binnen de wettelijke verjaringstermijn aanvechten.
U blijft verzekerd voor hetzelfde bedrag, de schadevergoeding heeft daar geen invloed op.

13. WANNEER KRIJG IK GÉÉN SCHADEVERGOEDING?
Wij vergoeden geen schade in de volgende situaties:
• De schade is ontstaan door onvoldoende zorg voor het milieu. Zorg voor het milieu wil zeggen dat u
handelt volgens de voorschriften en regelingen van de overheid. Kunt u aantonen dat de schade ook
ontstaan zou zijn bij voldoende zorg voor het milieu? Dan vergoeden we dit wel.
• De schade is niet plotseling ontstaan, maar is het gevolg van een langer proces. Zoals slijtage.
• De schade is veroorzaakt door de verhuurder of een (mede)huurder van de verzekerde locatie.
En niet door u of een medewerker.
• De schade is ontstaan doordat u gebruik maakt van opslag in ondergrondse tanks.
• De schade is ontstaan door het gebruik van motorrijtuigen op de verzekerde locatie. Maar dit is wel
verzekerd als:
o de schade komt door een losgeraakte of losgemaakte aanhangwagen die buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen.
o de schade ontstaat tijdens het laden en lossen van een lading van een motorrijtuig. Of doordat de
lading van een motorrijtuig valt.
• De schade is ontstaan door het gebruik van vaartuigen of vliegtuigen op de verzekerde locatie.
Of door spullen of lading in of op een vaartuig of vliegtuig.
• De schade is ontstaan door activiteiten rond genetische modificatie.
• De schade is ontstaan terwijl u illegale of criminele activiteiten uitvoerde.
• Er bestaat voor de schade al een andere vergoedingsregeling. Bijvoorbeeld van de overheid,
of van een andere organisatie.
• U heeft ons onjuiste of onvolledige informatie gegeven.
• U werkt niet mee bij het afwikkelen van de schade.
• De schade is ontstaan terwijl u niet verzekerd was. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd
betaalde.
• U heeft direct of indirect schade veroorzaakt door opzettelijk iets te doen of juist niet te doen.
En wat u heeft gedaan of juist niet gedaan is in strijd met het recht. Het maakt niet uit of u bedoelde
om de schade te veroorzaken of dat de schade anders uitpakt dan door u bedoeld was.
• U heeft toestemming gegeven voor het veroorzaken van de schade.
• De schade is door uw eigen roekeloosheid ontstaan.
• De schade is veroorzaakt aan of met zaken die u niet in uw bezit had mogen hebben.
Bijvoorbeeld omdat u ze gestolen had.
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•
•

De schade is het gevolg van een aardbeving, vulkaanuitbarsting, atoomkernreactie, binnenlandse
onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer of opstand of overstroming.
Nationale of internationale regelgeving verbiedt het ons om schade aan u te vergoeden. Of aan iemand
voor wie u aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld vanwege de Sanctiewet: personen, organisaties en landen
die mensenrechten of internationaal recht schenden, kunnen op een sanctielijst terechtkomen. Staat u
of degene aan wie wij de schade moeten betalen op deze lijst, dan mogen wij geen schade uitbetalen.

14. IK BEN HET NIET EENS MET DE HOOGTE VAN DE SCHADEVERGOEDING. WAT KAN IK DOEN?
•
•
•
•

•
•

Dan kunt u een eigen schade-expert inschakelen. Dat moet u dan wel binnen een jaar doen. Voordat u
een schade-expert inschakelt, moet u dit eerst aan ons melden.
Uw schade-expert en onze schade-expert wijzen vooraf samen een derde schade-expert aan die is
ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Registerexperts (NIVRE).
Worden uw schade-expert en onze schade-expert het samen niet eens? Dan vragen ze deze derde
schade-expert om een uitspraak. Deze uitspraak is bindend.
De kosten voor uw schade-expert betaalt de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij, tot het bedrag dat
wij voor onze eigen schade-expert betalen. Is uw schade-expert duurder? Dan betalen wij het verschil
alleen als deze extra kosten redelijk zijn. Daarmee bedoelen wij: de hoogte van de extra kosten moet
redelijk zijn. En het moet redelijk zijn dat u deze extra kosten maakt. Als het bijvoorbeeld om een heel
laag schadebedrag gaat, of als de uitkomst vooraf al overduidelijk is, dan vinden wij het niet redelijk dat
u de extra kosten maakt.
De kosten voor de derde schade-expert zijn voor rekening van de Onderlinge
Verzekeringsmaatschappij.
Alle schade-experts moeten handelen volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties.
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BEGRIPPENLIJST
Aardbeving of vulkanische uitbarsting
Natuurlijke beweging van de aardkorst. Hierbij kan magma vrijkomen.
Atoomkernreactie
Elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusies, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit. Behalve deze situatie:
• Het gaat om radioactieve stoffen die gebruikt (mogen) worden buiten een kerninstallatie.
• De stoffen zijn bedoeld voor industrie, handel, landbouw, wetenschap of niet-militaire beveiliging.
Of voor commerciële, medische of onderwijskundige doelen. En de stoffen moeten voor een van
deze doelen worden gebruikt.
• Er moet een vergunning zijn van de overheid om de stoffen te maken, gebruiken, bewaren en op te
ruimen.
Bedrijfsschade
Vermindering van de brutowinst. Maar: kosten en sancties doordat u contracten niet of niet op tijd (kunt)
nakomen, zijn geen bedrijfsschade.
Binnenlandse onlusten
Gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
Burgeroorlog
Gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van
die staat betrokken is.
Emissie
Plotseling vrijkomen van gassen, vloeistoffen of fijn verdeelde vaste stoffen. Het plotseling vrijkomen van
asbest geldt in deze voorwaarden niet als emissie.
Gewapend conflict
Elk geval waarin staten of andere partijen elkaar met militaire machtsmiddelen bestrijden. Het gewapend
optreden van militaire eenheden onder verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de
Verenigde Naties, NAVO of de Europese Unie is ook een gewapend conflict.
Muiterij
Gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij
gesteld zijn.
Oproer of opstand
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
Sanering
Het ongedaan maken van een water- of bodemverontreiniging.
Water- of bodemverontreiniging
Gassen, vloeistoffen of fijn verdeelde vaste stoffen die de bodem of het oppervlaktewater verontreinigen,
en die in een te hoge concentratie aanwezig zijn – hoger dan de overheidsnorm.
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