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Hoofdstuk 1
Begripsomschrijvingen

daarvoor hanteert (streefwaarde, of overeenkomstige
waarde).

1.1.7
Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1

Locatie van verzekerde

De in de polis genoemde vestigingsadres(sen).

1.1.3

1.1.8

Onder sanering valt niet de herinrichting van het terrein.

1.1.9

Emballage

Verpakking van vloeistoffen en vaste stoffen, die deze
stoffen direct omsluiten, zoals zakken, flessen, blikken,
emmers, jerrycans, vaten en IBC’s (Intermediate Bulk
Containers).
Niet als emballage worden de hierna genoemde zaken
beschouwd.
a. Bovengrondse tanks.
b. Ondergrondse tanks.

1.1.10
Werklocatie

Een in Nederland gelegen locatie van een derde, waar
verzekeringnemer, of een andere (rechts)persoon
namens hem, werkzaamheden verricht in het kader
van de uitoefening van het beroep, het bedrijf of de
activiteiten, zoals in de polis omschreven.

1.1.5

Sanering

a. Reinigen, zuiveren, afgraven, wegruimen, afvoeren,
storten, opslaan, vernietigen en/of vervangen van
grond, grond- en/of oppervlaktewater om de
verontreiniging weg te nemen.
b. Isoleren van de verontreiniging, inclusief het treffen
van noodvoorzieningen.

Locatie van een derde

Een in Nederland gelegen locatie, bij het behoud
waarvan een derde belang heeft
• uit hoofde van eigendom of enig ander zakelijk recht,
of
• omdat hij het risico voor dit behoud draagt.

1.1.4

Onderzoek

Het verrichten van onderzoek naar de mate van
verontreiniging.

Verzekerde

De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)
personen.
a. Verzekeringnemer, bij de uitoefening van het beroep,
het bedrijf of de activiteiten, zoals in de polis
omschreven.
b. Elke andere (rechts)persoon voor zover deze belang
heeft bij het behoud van de locatie(s) van verzekerde
• uit hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, of
• omdat hij het risico voor dit behoud draagt.
c. Elke andere (rechts)persoon voor zover dit uit de polis
blijkt.

1.1.2

Inhoud

Emissie

Bovengrondse tank

Stationaire of mobiele opslagvoorziening voor vloeistof,
met een inhoud van ten minste 300 liter, die geheel
bovengronds is geplaatst.
Emballage wordt niet beschouwd als bovengrondse
tank.

1.1.11

Ondergrondse tank

Het vrijkomen van gassen, dampen, vloeistoffen en/of
fijn verdeelde vaste stoffen.
Een reeks van emissies die met elkaar samenhangen
of uit elkaar voortvloeien, wordt als één emissie
beschouwd.

Van staal of kunststof vervaardigde opslagvoorziening
voor vloeistof, die geheel of gedeeltelijk in de bodem is
gelegen of met grond is omgeven.

1.1.6

1.1.12

Verontreiniging

De aanwezigheid van
a. een verontreinigende stof op of in de grond, en/of
b. een verontreinigende stof in het grond- en/of
oppervlaktewater, en/of
c. asbest,
in alle gevallen in een zodanige concentratie dat sprake
is van overschrijding van de normen die de overheid

Emballage wordt niet beschouwd als ondergrondse tank.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen die al in kleine hoeveelheden gevaar, schade of
ernstige hinder veroorzaken voor mens, dier en/of milieu,
en die zijn te beschouwen als ADR-stoffen of als CMRstoffen.
a. ADR-stoffen zijn stoffen
• die voorkomen in het classificatie-overzicht
gevaarlijke stoffen van het ADR (Accord européen
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relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route), en
• waarvan de verpakking voorzien moet zijn van een
gevaarsetiket waarop de gevaarseigenschap is
aangegeven.
b. CMR-stoffen zijn stoffen die voorkomen op de lijst
CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en
reproductietoxische stoffen) die tweemaal per jaar
wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

1.1.13

Inhoud

f. Bij het aangaan van deze Dekking was onzeker dat de
gebeurtenis zou plaatsvinden.
g. De emissie vindt plaats op de locatie(s) van
verzekerde of een werklocatie.
h. De verontreiniging bevindt zich op een locatie van
verzekerde, de locatie van een derde of een
werklocatie.
i. De kosten zijn door verzekerde zelf gemaakt, of
komen voor zijn rekening in verband met door de
overheid ter zake uitgevoerde bestuursdwang.

Beredding

Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of
verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen bij
een ophanden zijnde of reeds ontstane schade door een
gedekte gebeurtenis om die schade te voorkomen en/of
te verminderen.

Deze Dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som, met een maximum van tweemaal de
verzekerde som per verzekeringsjaar.

1.1.14

a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte
gebeurtenis die van buiten af op een zaak inwerkt.
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte
gebeurtenis die een gevolg is van eigen gebrek van
een installatie, machine of leiding daarvan, die
• zich op een locatie van verzekerde bevindt, en
• niet ouder is dan 10 jaar.

Herbouwwaarde

Het bedrag dat nodig is voor herbouw op dezelfde plaats
en met dezelfde bestemming.

1.1.15

Verkoopwaarde

De opbrengst bij onderhandse vrije verkoop exclusief de
opbrengst van de grond.

Hoofdstuk 2 Omschrijving
van dekking
DEKKING MILIEUSCHADE

2.1.1

	Gedekte gebeurtenissen op de locatie van
verzekerde

2.1.2	Gedekte gebeurtenissen op een
w
 erklocatie
Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis
door werkzaamheden op een werklocatie die
verzekeringnemer, of een andere (rechts)persoon
namens hem, verricht in het kader van de uitoefening
van het beroep, het bedrijf of de activiteiten, zoals in de
polis omschreven.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
2.1.3
Gedekt zijn:
a. de kosten van onderzoek;
b. de kosten van sanering;
c. zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging;
d. zaakschade en kosten als gevolg van de sanering,
alles als gevolg van een emissie door een gedekte
gebeurtenis.
Deze dekking geldt alleen indien sprake is van alle
hierna genoemde omstandigheden.
e. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze Dekking is
ingegaan.

Zaakschade

a. Beschadiging, verontreiniging en vervuiling van zaken,
en schade die daaruit voortvloeit;
b. verlies, vernietiging en verdwijning van zaken, en
schade die daaruit voortvloeit.
Onder zaakschade wordt niet verstaan schade die
uitsluitend bestaat uit
• het niet of niet juist functioneren van
informatiedragers, zoals cd’s, memory cards en
harddisks en/of
• verlies of verminking van daarop vastgelegde
gegevens, tenzij die schade wordt veroorzaakt door
een fysieke beschadiging van deze informatiedragers
zelf.
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Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel
Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook
indien de totale schadevergoeding hierdoor boven de
verzekerde som uitkomt.

2.2.1

verzekerde of een werklocatie, maar binnen een straal
van 25 kilometer van die locatie.
g. De aanwezigheid van de verontreiniging is aan
verzekeraar gemeld binnen drie jaar na het ontstaan
daarvan.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum
van € 125.000,-, met een maximum van € 250.000,- per
verzekeringsjaar.

Expertise

Vaststelling van de omvang van de schade, met
inachtneming van het hierna vermelde.
a. De dekking voor expertise door een expert die door
verzekeringnemer is benoemd, geldt alleen voor zover
sprake is van redelijke kosten.
b. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som, met een maximum van tweemaal de
verzekerde som per verzekeringsjaar.

2.2.2

Inhoud

Beredding

2.2.4

Verweer en rechtsbijstand

Het voeren van verweer en het verlenen van
rechtsbijstand
a. ter zake van een vordering van een derde die is
gebaseerd op aansprakelijkheid van verzekerde voor
door deze derde geleden schade;
b. in een geschil met de overheid over de sanering van
een locatie van verzekerde of een werklocatie.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum
van € 125.000,-, met een maximum van € 250.000,- per
verzekeringsjaar.

Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan
zaken die bij de beredding zijn ingezet.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
Deze dekking geldt per aanspraak tot maximaal de
verzekerde som, met een maximum van tweemaal de
verzekerde som per verzekeringsjaar.
Indien de schade waarop de beredding is gericht de
verzekerde som overtreft, geldt deze dekking per
aanspraak in de verhouding van de verzekerde som tot
die schade.

2.2.3

Emissie elders (inkomende verontreiniging)

Schade en kosten in verband met verontreiniging door
een emissie die plaatsvindt buiten een locatie van
verzekerde of een werklocatie, zoals hierna bepaald.
a. De kosten van onderzoek.
b. De kosten van sanering.
c. Zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging.
d. Zaakschade en kosten als gevolg van de sanering.

De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.

2.3.1

Expertise

De omvang van de schade wordt vastgesteld door een
door verzekeraar te benoemen expert.
Indien verzekeraar en verzekeringnemer vaststelling
van de omvang van de schade door twee experts
overeenkomen, benoemen zij elk een expert. Deze
experts of hun werkgevers dienen de Gedragscode
Expertiseorganisaties na te leven.
De twee experts benoemen samen een derde expert,
die in geval van verschil binnen de grenzen van de door
hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal
verrichten.

Deze dekking geldt alleen indien sprake is van de
volgende omstandigheden.
e. De emissie vindt plaats tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering
f. De emissie vindt plaats buiten een locatie van
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2.3.2

Vaststelling schade

De omvang van de schade wordt vastgesteld zoals
hierna bepaald.

2.3.2.1 Zaakschade
De omvang van zaakschade wordt vastgesteld op basis
van de door de expert(s) vastgestelde waardemaatstaf.

Inhoud

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk
Uitsluitingen van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket
Algemeen Volmacht.

2.3.2.2 Kosten
De omvang van kosten wordt vastgesteld op de
gemaakte en/of nog te maken kosten.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekking Milieuschade
3.2.1

3.3.2.3 Afbreken van gebouw
Het kan voor de sanering noodzakelijk zijn om een
gebouw of een gedeelte daarvan af te breken. In dat
geval wordt de omvang van de schade die daardoor
ontstaat, vastgesteld zoals hierna bepaald.
- als na de afbraak niet wordt hersteld, wordt de schade
vastgesteld op het verschil tussen de verkoopwaarde
onmiddellijk vóór de gedekte gebeurtenis en de
waarde van het niet-afgebroken deel op basis van
verkoopwaarde onmiddellijk ná de afbraak;
- als echter na de afbraak tot herstel of herbouw
wordt overgegaan, wordt de schade vastgesteld
op de herstelkosten, of op het verschil tussen de
herbouwwaarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de
afbraak.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt
indien sprake is van schade die verband houdt met
het terrorismerisico overeenkomstig de Clausule
terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk
Terrorisme.

Artikel 2.5 Uitkering
De schadevergoeding wordt in één termijn uitgekeerd.

Aardbeving / vulkanische uitbarsting

Schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting,
zoals vermeld in Hoofdstuk Nadere omschrijvingen.

3.2.2

Overstroming

Schade door overstroming, zoals vermeld in Hoofdstuk
Nadere omschrijvingen.
Onder deze uitsluiting vallen niet:
a. schade door brand en ontploffing als gevolg van
overstroming;
b. schade door hevige lokale regenval, zoals vermeld in
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen

3.2.3

Motorrijtuig

Schade toegebracht met of door een motorrijtuig zoals
omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) en/of een daarop gemonteerd
werktuig, voor alle risico’s die met het gebruik daarvan
samenhangen, indien sprake is van een van de hierna
genoemde omstandigheden.
a. Het betreft een motorrijtuig dat wordt gebruikt op een
werklocatie.
b. Het betreft een motorrijtuig dat verzekerde onder zich
heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
c. Een verzekerde persoon geeft instructies /
aanwijzingen voor het gebruik van het motorrijtuig /
werktuig.
d. Een persoon gebruikt het motorrijtuig / werktuig in
opdracht van verzekerde als werkgever.
e. Een niet-ondergeschikte van verzekeringnemer
gebruikt het motorrijtuig / werktuig in het kader van
de uitoefening van het beroep, het bedrijf of de
activiteiten van verzekeringnemer.
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Deze uitsluiting geldt niet voor schade zoals hierna
genoemd.
f. Schade toegebracht met of door een aanhangwagen
die veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen,
nadat deze van een motorrijtuig is losgemaakt of
losgeraakt.
g. Schade toegebracht met of door lading
• die zich op of in het motorrijtuig bevindt;
• die van het motorrijtuig afvalt of afgevallen is, dan
wel daaruit uitstroomt of uitgestroomd is;
• bij het laden of lossen van het motorrijtuig.
h. Schade toegebracht met of door
• een motorisch voortbewogen maaimachine of
ander dergelijk gebruiksvoorwerp;
• een aanhangwagen die is voorzien van een mover,
voor zover de schade buiten het verkeer is ontstaan
en daarom niet onder de WAM of een daarmee
overeenkomende wet valt;
tenzij deze voertuigen een snelheid kunnen bereiken
van meer dan 16 km per uur.
i. Schade toegebracht met of door een fiets met
elektrische trapondersteuning

3.2.4

Vaartuig / luchtvaartuig

Schade in verband met het gebruik van een vaartuig of
luchtvaartuig, zoals hierna bepaald.
a. Schade toegebracht met of door een (lucht)vaartuig.
b. Schade veroorzaakt door werkzaamheden met of
vanaf een (lucht)vaartuig.
c. Schade toegebracht met of door zaken
• die zich op of in het (lucht)vaartuig bevindt;
• die van het (lucht)vaartuig is losgeraakt;
• die van het (lucht)vaartuig afvalt of afgevallen is,
dan wel daaruit uitstroomt of uitgestroomd is.

3.2.5

Bestaande verontreiniging

3.2.8

Inhoud

Opzet / schuld

Schade die een verzekerde persoon met opzet of door
roekeloosheid heeft veroorzaakt of verergerd, ongeacht
wie de schade lijdt.

Hoofdstuk 4 Schade
Artikel 4.1 Verplichtingen bij schade
De informatie over verplichtingen bij schade is vermeld
in Hoofdstuk Schade van de Polisvoorwaarden
Zekerheidspakket Algemeen Volmacht.

Hoofdstuk 5 Premie
Artikel 5.1 Premiebetaling
De informatie over premiebetaling is vermeld
in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket Algemeen Volmacht.

Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen
betalingsverplichtingen
De informatie over sancties bij het niet nakomen van
betalingsverplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie
van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Algemeen
Volmacht.

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie

Schade in verband met een verontreiniging waarvan de
oorzaak voor de ingangsdatum van de verzekering ligt,
alsmede schade als gevolg van verspreiding van deze
verontreiniging.

De informatie over terugbetaling van premie is
vermeld in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket Algemeen Volmacht.

3.2.6

Artikel 5.4 Premievaststelling

Ondergrondse tank

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit
de opslag van stoffen in een ondergrondse tank die
aanwezig is op de locatie(s) van verzekerde.

3.2.7

De informatie over premievaststelling is vermeld
in Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket Algemeen Volmacht.

Verhuurder / huurder

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit
activiteiten van de verhuurder, een huurder of een
medehuurder van een locatie van verzekerde of een
werklocatie, indien deze (rechts)personen derden zijn.
Polisvoorwaarden Zekerheidspakket | Milieuschadeverzekering MSV.001.01 Volmacht
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Hoofdstuk 6 Herziening
van tarieven en/of
voorwaarden

Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede
zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze
ongewijzigd van kracht.

7.2.3
De informatie over herziening van tarieven en/of
voorwaarden is vermeld in Hoofdstuk Herziening van
tarieven en/of voorwaarden van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket Algemeen Volmacht.

Hoofdstuk 7 Wijziging van
het risico
Artikel 7.1 Algemene wijzigingen
De informatie over algemene risicowijzigingen is
vermeld in Hoofdstuk Wijziging van het risico van
de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Algemeen
Volmacht.

Artikel 7.2 Risicowijziging Dekking Milieuschade
7.2.1

Gevolgen van niet melden risicowijziging

a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in
kennis te stellen van de risicowijziging, maar
voortzetting zou zijn overeengekomen indien
verzekeringnemer zijn verplichting tot melding wel zou
zijn nagekomen, is per de wijzigingsdatum opeisbaar
de premie en assurantiebelasting die
verzekeringnemer na de risicowijziging verschuldigd
zou zijn.
b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde
voorwaarden zou zijn overeengekomen, bestaat,
vanaf de datum waarop verzekeringnemer de
risicowijziging uiterlijk had moeten melden, slechts
dekking alsof deze voorwaarden waren
overeengekomen. Een eventuele schade-uitkering zal
echter worden berekend in dezelfde verhouding als de
vóór de risicowijziging geldende premie staat tot de
ná de voortzetting geldende premie als die hoger is.
c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen,
bestaat er geen dekking voor schaden die zijn
ontstaan na de datum waarop verzekeringnemer de
risicowijziging uiterlijk had moeten melden.

Melding risicowijziging

Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval binnen twee maanden, verzekeraar
in kennis te stellen van wijzigingen, zoals hierna is
aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk
maakt dat hij van het optreden van die wijziging niet op
de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
a. Wijziging van het beroep, het bedrijf of de activiteiten,
zoals in de polis omschreven.

7.2.2

Inhoud

Voortzetting na risicowijziging

a. Na ontvangst van de melding van de risicowijziging
beoordeelt verzekeraar of voortzetting van
de verzekering op basis van de dan geldende
acceptatierichtlijnen en tarieven mogelijk is.
b. Indien voortzetting wordt overeengekomen, wordt de
nieuwe premie berekend en/of worden de nieuwe
voorwaarden toegepast op basis van de dan
geldende tarieven en voorwaarden, vanaf de datum
waarop de risicowijziging plaatsvond.
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen
komen over voortzetting van de verzekering, eindigt
de verzekering één maand na de mededeling hiervan
door verzekeraar.

Artikel 7.3 Risicobeperking
a. Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen,
zoals aard en omvang van het schadeverloop,
verzekeraar tot het oordeel brengen dat toekomstige
schade kan worden voorkomen of beperkt door het
nemen van risicobeperkende maatregelen door
verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het
nemen van deze maatregelen voor te schrijven.
b. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg
te dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van
de door verzekeraar aangegeven maatregelen.
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van
de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid
tot beëindiging op andere gronden leiden.
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Hoofdstuk 8 Einde van de
verzekering
De informatie over het einde van de verzekering is
vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van
de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Algemeen
Volmacht.

Hoofdstuk 9 Aanvullende
polisbepalingen
Artikel 9.1 Persoonsgegevens
De informatie over persoonsgegevens is vermeld
in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden Zekerheidspakket Algemeen
Volmacht.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
De informatie over toepasselijk recht is vermeld
in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden Zekerheidspakket Algemeen
Volmacht.

Inhoud

Hoofdstuk 10 Terrorisme
De Clausule terrorismedekking en de samenvatting
uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk
Terrorisme van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket
Algemeen Volmacht.

Hoofdstuk 11 Nadere
omschrijvingen
Milieuzorg
Bestaande voorschriften, richtlijnen of vergunningen
die betrekking hebben op de zorg voor het milieu, zoals
hierna genoemd.
a. De bestaande milieuvergunning.
b. Het geldende Activiteitenbesluit.
c. Een geldende Algemene Maatregel van Bestuur.
d. De toepasselijke proces- en productcertificatie op
grond van de wet Milieubeheer bij werkzaamheden op
een werklocatie.
e. Andere van overheidswege vastgestelde
voorschriften, zoals wetten, besluiten, richtlijnen en
voorwaarden.

Overstroming
Overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen,
onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg
is van een door deze polis gedekte gebeurtenis.

Artikel 9.3 Klachten
De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk
Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden
Zekerheidspakket Algemeen Volmacht.

Artikel 9.4 Opschortende voorwaarde

3831-40.2011

De informatie over de opschortende voorwaarde is
vermeld in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen
van de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Algemeen
Volmacht.
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