Milieuverzekeringen
infofiche
Milieurisico’s sluimeren in veel bedrijfssectoren, maar worden vaak miskend. Het falen
van bedrijfsmachines of beveiligingsmechanismes, breuken of lekken in opslagtanks of
leidingen, onopzettelijke lozing van verontreinigd afvalwater, een ongeval tijdens transport
van gevaarlijke goederen, ongelukkige stockage of beheer van gevaarlijke goederen of
afvalstoffen, een fout, een onvoorzichtigheid of zelfs opzet van een werknemer kunnen leiden
tot tal van milieurisico’s. Bodemverontreiniging, grond- en oppervlaktewaterverontreiniging,
schade aan beschermde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke habitats, lichamelijke,
materiële of immateriële schade aan derden, luchtverontreiniging, geluidshinder of overlast,
… het is slechts een beperkte opsomming van de vele mogelijke milieurisico’s binnen uw
bedrijf, waarvan de financiële gevolgen vaak niet te onderschatten zijn.
Een toenemend publiek bewustzijn en strengere
milieuwetgeving, zoals de omzetting van de EU-richtlijn
2004/35/EG inzake milieuaansprakelijkheid, heeft er
bovendien voor gezorgd dat de bedrijven meer en meer
aansprakelijk worden gehouden voor milieuschade.

Belangrijkste kenmerken milieuverzekering

De klassieke verzekeringspolissen Brand en Burgerlijke
Aansprakelijkheid Uitbating bieden geen oplossing voor
al uw milieurisico’s:
• uw brandpolis biedt enkel dekking voor verzekerde
goederen naar aanleiding van een verzekerd risico.
De waarborg ‘opruimingskosten’ geldt bijvoorbeeld
niet voor grondsanering;
• uw polis BA Uitbating biedt geen dekking voor
graduele verontreiniging. Milieuschade op uw eigen
terreinen noch uw objectieve aansprakelijkheid of
schade aan de biodiversiteit worden verzekerd.

•

Er wordt dekking verleend voor:
•

•
•
•
•

•

Een milieuverzekering op maat waarborgt de
continuïteit van uw onderneming wanneer u
het slachtoffer wordt van een milieuramp.
Een milieuverzekering op maat van uw onderneming
waarborgt de continuïteit van uw onderneming
wanneer u het slachtoffer wordt van een milieuramp.
Vanbreda Risk & Benefits biedt op maat gesneden
verzekeringsoplossingen, ook op het vlak van
milieuverzekeringen. Al meer dan 15 jaar spant Vanbreda
Risk & Benefits zich voortdurend in om u te begeleiden
en te adviseren in de zoektocht naar een optimale,
flexibele en betaalbare oplossing voor uw specifieke
milieurisico’s.

•
•
•
•

zowel plotselinge, accidentele als voor geleidelijke,
graduele verontreiniging;
nieuwe verontreiniging en/of historische
verontreiniging;
voor uw fout- én uw foutloze (objectieve)
aansprakelijkheid;
vergoeding van schade ten gevolge van een
verontreiniging op of onder uw bedrijfsterreinen;
saneringskosten (op en buiten uw bedrijfsterreinen)
met inbegrip van herstel- en heropbouwkosten;
lichamelijke, materiële en immateriële schade
aan derden ten gevolge van een verontreiniging
(inclusief bedrijfsschade);
schade aan de biodiversiteit (beschermde dier- en
plantensoorten en natuurlijke habitats) (conform
Europese Milieuschaderichtlijn of conform strengere
omzetting in nationale wetgeving);
ondergrondse en bovengrondse opslagtanks;
verandering in wetgeving;
kosten voor de raming van schade en voor opvolging
van de evolutie van de verontreiniging na sanering;
reddings- en verdedigingskosten.

Bijkomende dekking kan afgesloten worden voor:
•
•
•
•

•
•

•
•

eigen bedrijfsschade;
milieuschade veroorzaakt door transport van
goederen;
schade door radioactief afval, asbest of lood;
milieuaansprakelijkheid van aannemers
voor milieuschade veroorzaakt tijdens uw
dienstverlening;
(aannemings)werken bij derden;
schade veroorzaaakt door verontreiniging op
opslaglocaties en stortplaatsen niet in eigendom
van de verzekerde;
beroepsaansprakelijkheid voor uw studie, advies,
consultancy;
aankoop en verkoop van (vervuilde?) sites.

A partner in

Belangrijkste voordelen
•
•
•
•

•

Een uitgebreide flexibele dekking voor uw milieurisico’s op
maat van uw bedrijf;
voldoende capaciteit: hoge waarborgbedragen mogelijk (tot
50 mio EUR per verzekeraar);
een vrijstelling op maat van de behoeften van uw bedrijf
(minimum van 5.000 EUR tot 5.000.000 EUR en meer);
mogelijkheid voor meerjarige polissen (daar milieurisico’s
beschouwd worden als catastroferisico’s is het raadzaam
om polis met langere polisduurtijd te onderschrijven);
zéér concurrentiële premies.

Waarom Vanbreda Risk & Benefits uw bevoorrechte
milieumakelaar of -consultant is
•
•
•
•

Ervaren product managers met specialisatie ‘milieu’ en een
gespecialiseerde schadedienst;
sterke onderhandelingspositie bij de Europese
milieuverzekeraars;
specifieke op maat gemaakte Vanbreda-voorwaarden
garanderen u het beste aanbod;
mogelijkheid voor uitwerken van internationale
programma’s (master en lokale polissen - taks-compliant).

Wie is Vanbreda?
Vanbreda Risk & Benefits, toonaangevend en onafhankelijk
consultant en makelaar op de Benelux-markt, helpt haar
cliënten met het realiseren van hun visie en doelstellingen. Wij
bieden advies op maat aan KMO’s en grote ondernemingen
inzake verzekeringen, risk management en employee benefits.
Door onze sterke onderhandelingspositie tegenover
verzekeringsmaatschappijen kunnen wij de belangen van uw
onderneming optimaal behartigen door uw risico’s in kaart te
brengen, deze overzichtelijk te maken en creatief verantwoorde
oplossingen te bedenken. Zo wordt elk risico beheersbaar en
kunt u als onderneming uw ambities waarmaken.
Als lid van het internationale partnership EOS RISQ, bieden wij
onze diensten ook aan over de grenzen heen. In samenwerking
met onze buitenlandse partners kunnen wij ook internationaal
dezelfde service en dekking garanderen. EOS RISQ telt meer
dan 7.000 medewerkers, verspreid over meer dan 70 landen, en
behoort tot de absolute top in de verzekeringswereld.

Hoe kan Vanbreda u verder helpen?
Indien u vragen hebt of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact
op te nemen met uw account manager of met de specialisten van ons
environmental liability-team.

Contacteer ons

U kunt ook meer informatie terugvinden op onze website:
www.vanbreda-riskandbenefits.be

Koen Bauwens
koen.bauwens@vanbreda.be
Tel. + 32 3 217 55 12
An Debaene
an.debaene@vanbreda.be
Tel. + 32 3 217 54 58
Jan Van Hecke
jan.vanhecke@vanbreda.be
Tel. + 32 3 217 55 06

