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Denklijnen
Voor de ontwikkeling van het model hebben we – mede op basis van de ervaringen in andere 
(internationale) stelsels – vier denkrichtingen verkend. We hebben eerst gekeken in hoeverre 
eerdere ervaringen met financiële zekerheid houvast konden bieden. Daarna hebben we bezien 
of de bestaande categorisering van majeure risicobedrijven aanknopingspunten bood en of 
aangesloten kon worden op de ongevalsscenario’s die ook nu al door de bedrijven worden 
opgesteld. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om deze denklijnen te verlaten en te gaan 
redeneren vanuit een vierde denklijn: die van de kostensoorten (hoofdstuk 3).

Gegeven het uitgangspunt dat een bedrijf over een actuele vergunning beschikt en deze naleeft, 
ontstaan bij een bedrijfsbeëindiging als gevolg van een incident milieukosten voor het afvoeren 
van voorraden en afval en het saneren van bodem-, oppervlakte- en grondwaterverontreiniging. 
Voor de goede orde: niet-milieugerelateerde kosten (bijvoorbeeld economische schade) zijn 
geen onderdeel van het model.

Het model*
Zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande instrumenten hebben we het model voor het 
bepalen van de hoogte van financiële zekerheidsstelling systematisch uitgewerkt (hoofdstuk 4) 
en beproefd (hoofdstuk 5). Vergunningverleners kunnen het model eenvoudig vullen met 
gegevens die bedrijven ook nu al tijdens het aanvragen van de vergunning dienen te overleggen. 
De bestuurlijke en administratieve lasten die volgen uit de toepassing van het model, zijn 
daarmee minimaal. Na het doorlopen van een beperkt aantal stappen resulteert de toepassing 
van het model in een bedrag voor de financiële zekerheidstelling waarmee eventuele niet-
verhaalbare milieukosten bij een bedrijfsbeëindiging (grotendeels) kunnen worden gedekt.

Managementsamenvatting

Vraagstelling
In de Omgevingswet is een grondslag opgenomen voor een bevoegdheid om financiële 
zekerheid te stellen voor majeure risicobedrijven (artikel 13.5). In het Omgevingsbesluit 
(hoofdstuk 7) is deze bevoegdheid nader uitgewerkt. Doel van deze financiële 
zekerheidsstelling is te borgen dat eventuele saneringskosten na een bedrijfsbeëindiging gedekt 
zijn zodat deze niet afgewenteld worden op de maatschappij. 

Berenschot is gevraagd een ‘eenvoudig en helder denkmodel’ te ontwikkelen met behulp 
waarvan majeure risicobedrijven in categorieën kunnen worden ingedeeld en per categorie kan 
worden bepaald voor welk bedrag financiële zekerheid moet worden gesteld om niet-
verhaalbare milieukosten af te dekken. De noodzaak van een stelsel van financiële zekerheid en 
de vorm waarin deze gegoten wordt, vielen buiten de scope van het onderhavige onderzoek.

Uitgangspunten
Op basis van het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, gesprekken met 
stakeholders, werksessies met experts en de input van de Klankbordgroep hebben we een 
aantal uitgangspunten en ontwerpcriteria voor het model geformuleerd (hoofdstuk 2). Zo gaan 
we er bij het bepalen van de hoogte van de financiële zekerheidsstelling vanuit dat het bedrijf 
over een actuele vergunning beschikt en de verplichtingen daaruit naleeft. Verder redeneren we 
niet vanuit risico’s maar vanuit effecten en nemen we de situatie van een bedrijfsbeëindiging als 
gevolg van een incident als vertrekpunt, omdat deze automatisch ook de maatschappelijke 
kosten omvat die kunnen volgen uit een reguliere bedrijfsbeëindiging.
* Bij het ontwikkelen van het model zijn bepaalde keuzes gemaakt en aannames gedaan, waardoor maatwerk noodzakelijk kan blijven. Dit betekent 
dat de resultaten van het onderzoek een hulpmiddel kunnen zijn bij één van de criteria (de hoogte van de zekerheid) die een rol spelen bij het al 
dan niet toepassen van de bevoegdheid om financiële zekerheid te stellen. Daarnaast blijven de afwegingscriteria in hoofdstuk 7 van het 
Omgevingsbesluit onverminderd van toepassing.
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding

1.2 Doel- en vraagstelling

1.3 Definities en afbakening

1.4 Aanpak en leeswijzer

“Ontwikkel een transparant en werkbaar model 
met behulp waarvan majeure risicobedrijven in 
categorieën kunnen worden ingedeeld en per 
categorie kan worden bepaald welke financiële 
zekerheid moet worden gesteld om niet-
verhaalbare milieukosten die ontstaan of aan het 
licht komen bij beëindiging van het bedrijf (al dan 
niet als gevolg van een groot milieu-incident) af te 
dekken”.



Aan een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit die significante nadelige 
gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben, kan het voorschrift worden verbonden dat 
degene die de activiteit verricht financiële zekerheid stelt (artikel 13.5). Mede tegen deze 
achtergrond is in (de pre-consultatie en consultatieversie van) het Omgevingsbesluit de 
mogelijkheid opgenomen voor het bevoegd gezag om majeure risicobedrijven via de 
omgevingsvergunning te verplichten om financiële zekerheid te stellen (hoofdstuk 7).

1.1 Achtergrond en aanleiding

Achtergrond
De brand bij Chemie-Pack had in 2011 had grote milieuschade tot gevolg. Toen het bedrijf de 
omvangrijke saneringskosten die daaruit voortvloeiden niet kon dragen en failliet ging, kwamen 
deze kosten grotendeels voor rekening van de overheid.

In 2012 ging fosforproducent Thermphos failliet. Bij de ontmanteling van het bedrijf bleek het 
bedrijfsterrein ernstig verontreinigd met onder meer fosfor, asbest en licht radioactief 
materiaal. Over de vraag wie de saneringskosten moest dragen, is lang geprocedeerd. 
Uiteindelijk hebben de provincie en de rijksoverheid een fors deel van de kosten voor hun 
rekening genomen.

De maatschappelijke en politieke verontwaardiging over deze afwentelingen van de 
saneringskosten was groot en aanleiding voor de Tweede Kamer om de regering te vragen 
met een voorstel te komen om de financiële aansprakelijkheid van de overheid in vergelijkbare 
gevallen zoveel mogelijk te beperken1. In 2014 concludeerde de Raad voor Leefomgeving en 
Infrastructuur in dit kader dat het mogelijk zou zijn om majeure risicobedrijven te verplichten 
om financiële zekerheid te stellen voor aansprakelijkheid bij milieuschade die ontstaat of aan 
het licht komt bij de beëindiging van het betreffende bedrijf. Aan een te verlenen vergunning 
zouden – onder een aantal randvoorwaarden (zie het kader hiernaast)– voorschriften over 
financiële zekerheid kunnen worden verbonden2.

2

1 Motie Verhoeven en Lucas (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012 – 2013, 29826, nr. 54) en motie Van Tongeren (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013 
– 2014, 26 956, nr. 192).
2 Zie Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, Milieuschade verhalen: advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-
bedrijven, RLI-2014/553, juni 2014..

De door de Rli geformuleerde randvoorwaarden luiden als volgt:
• Het totaalbedrag aan onverhaalbare schade voor de maatschappij moet minder worden.
• Het stelsel mag er niet toe leiden dat bestaande prikkels tot preventie afnemen.
• Het stelsel moet rekening houden met de nationale en internationale concurrentiepositie 

van de bedrijven die het betreft.
• Het inrichten, implementeren en gebruiken van het stelsel mag de overheid niet met te 

hoge kosten opzadelen.
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Centrale vraag
De doelstelling van het onderzoek is een eenvoudig en helder denkmodel te ontwikkelen dat 
resulteert in een transparante en onderbouwde indeling van majeure risicobedrijven,  zodat op 
gestructureerde wijze eisen kunnen worden verbonden aan de omvang van de financiële 
zekerheidsstelling. Dit met als achterliggend doel om eventuele saneringskosten voor milieuschade 
bij bedrijfsbeëindiging zoveel mogelijk te dekken. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden 
betrokken bij de verdere uitvoering en toepassing van financiële zekerheidsstelling onder de 
Omgevingswet.

De centrale vraag aan Berenschot luidt als volgt:

Deelvragen
Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:

A.   Inventariserend
1. Hoe is de groep majeure risicobedrijven opgebouwd in termen van activiteiten, omvang, locaties 

enzovoorts? Welke clustering is daarin op voorhand aan te brengen? 
2. Hoe was / is de omvang van de financiële zekerheidsstelling in het verleden en/of in andere 

domeinen bepaald? 
3. Op welke wijze hebben bedrijven – voor zover van toepassing – de financiële zekerheidsstelling 

op dit moment ingevuld?

Bouwstenen voor een model
In 2015 nam adviesbureau Bont Consult in een eerste inhoudelijke verkenning van de 
gewenste financiële zekerheid een aantal milieurisico’s met mogelijke financiële gevolgen bij 
een bedrijfsbeëindiging onder de loep3. Het onderzoek resulteerde in een uitgebreide, 
onderbouwde lijst met indicatoren die betrekking hebben op onder meer de aard en omvang 
van de inrichting, het productieproces, de te verwerken stoffen en de financiële draagkracht 
van een onderneming. De financiële vertaling van de risico’s komt uit het onderzoek echter 
nog niet scherp naar voren. Ook zijn de bouwstenen nog niet vertaald naar een model op 
basis waarvan voor specifieke bedrijven de hoogte van de financiële zekerheid kan worden 
bepaald. 

Op bestuurlijk niveau hebben stakeholders van overheid en bedrijfsleven met elkaar 
afgesproken “dat er een onderzoek wordt gestart naar een mogelijke eenduidige en 
transparante categorisering van majeure risicobedrijven met het oog op de milieurisico’s en de 
daarmee samenhangende financiële risico's en hoe daaraan ter afdekking van de 
maatschappelijke kosten bedragen voor financiële zekerheidsstelling kunnen worden 
gekoppeld”4.  In opdracht van het ministerie van IenM heeft Berenschot dit onderzoek 
uitgevoerd.

4

3 Bont consult, Onderzoek bouwstenen voor raamwerk financiële zekerheid bij majeure risicobedrijven, 
juni 2015
4 Inkoopplan, onder punt 1.

1.2 Doel- en vraagstelling

“Ontwikkel een transparant en werkbaar model met behulp waarvan majeure risicobedrijven 
in categorieën kunnen worden ingedeeld en per categorie kan worden bepaald welke 
financiële zekerheid moet worden gesteld om niet-verhaalbare milieukosten die ontstaan of 
aan het licht komen bij beëindiging van het bedrijf (al dan niet als gevolg van een groot milieu-
incident) af te dekken”.

3



Definities
Onder milieukosten of milieuschade verstaan wij in dit onderzoek alle opruim- en saneringskosten 
met een basis in de milieuwetgeving. In de praktijk gaat het om de kosten voor het:

• afvoeren van voorraden en afval
• ontmantelen en afvoeren van installaties 
• saneren van ontstane bodemverontreinigingen
• saneren van ontstane grondwaterverontreinigingen
• saneren van ontstane oppervlaktewaterverontreinigingen
• herstellen van ecologische schade

Onder niet-verhaalbare kosten verstaan wij in dit onderzoek kosten die niet verhaald kunnen 
worden op het bedrijf dat de kosten veroorzaakt heeft. Bij Chemiepack en Thermphos werden 
deze kosten uiteindelijk gedragen door de overheid, waarmee het maatschappelijke kosten 
werden.

Afbakening
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een model waarmee majeure risicobedrijven 
gecategoriseerd kunnen worden en per categorie uitspraken kunnen worden gedaan over de 
hoogte van de financiële zekerheid die nodig is om de niet-verhaalbare milieukosten af te dekken. 
De vorm van de financiële zekerheid (bankgarantie, fonds, hypotheek, parent guarantee etc.) valt 
buiten de scope van het onderzoek. Ook de politieke en maatschappelijke afstemming over de 
categorisering en over de noodzaak van een systeem voor financiële zekerheidsstelling vielen 
buiten het bestek van het onderzoek.

B.   Denklijn / model
4. Aan welke eisen dient een model om de omvang de financiële zekerheidsstelling te 

bepalen te voldoen?
5. Welke factoren / bouwstenen bepalen de omvang van de milieugerelateerde kosten bij 

een bedrijfsbeëindiging? Hoe verhouden deze bouwstenen zich tot elkaar? In welke 
verhouding staan ze? Wat zijn de meest bepalende bouwstenen?

6. Hoe kunnen de relevante bouwstenen in een eenvoudig en transparant model gevat 
worden?

C.   Saneringskosten
7. Hoe groot zijn de saneringskosten in een worst case scenario bij een ‘reguliere’ 

bedrijfsbeëindiging en bij een bedrijfsbeëindiging als gevolg van een incident? 
8. Hoe groot zijn deze kosten bij een reëel scenario?
9. Welke bandbreedtes treden er op?
10. Op welke wijze is dit in het model te vangen?

D.   Toepassing model
11. Op welke wijze is – gezien de antwoorden op de voorgaande vragen – het model 

opgebouwd?
12. Welke hoogte (bedrag) van de financiële zekerheidsstelling volgt daaruit?
13. Welke gegevens dient de vergunningaanvrager te overleggen?
14. Op welke wijze dient de vergunningverlener deze te analyseren / te interpreteren?
15. Waarmee moet verder rekening gehouden worden bij de toepassing van het model? Denk 

daarbij onder meer aan het toezicht, actualisatie, invoeringstermijnen enz.
6

1.3 Definities en afbakening
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Naar aanleiding van de casestudies hebben we het model op onderdelen verder 
doorontwikkeld. De resulterende versie hebben we ter toetsing opnieuw aan een BRZO-
omgevingsdienst voorgelegd, die het opnieuw op een aantal concrete vergunningen heeft 
toegepast. Het doel van deze tweede toetsing was vooral om na te gaan of het model 
inmiddels voldoende ‘voor zich spreekt’ (dat wil zeggen: zonder toelichting onzerzijds toegepast 
kan worden). Op basis hiervan hebben we het model definitief gemaakt.

In hoofdstuk 6 toetsen we het model voor de volledigheid nog even aan de uitgangspunten en 
ontwerpcriteria waarmee we zijn begonnen. Ook geven we een meer algemene reflectie op 
de onderzoeksvragen

1.4 Aanpak en leeswijzer

Bij het ontwikkelen van het model voor financiële zekerheidsstelling hebben we een iteratieve 
aanpak gehanteerd. In deze zoektocht zijn we ondersteund door een klankbordgroep (zie bijlage 
voor de samenstelling). In de eerste fase hebben we op basis van dossierstudie en enkele 
gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer VNO-NCW, IPO, provincies, een 
omgevingsdienst en het bedrijfsleven de uitgangspunten, ontwerpcriteria en mogelijke uitwerkingen 
van het model verkend. Daarbij zijn we uitgegaan van de uitgangspunten die bij de start van het 
onderzoek zijn meegegeven. Deze stap heeft geresulteerd in een tussentijdse notitie die met de 
klankbordgroep is besproken. De uitgangspunten en ontwerpcriteria – die we in iedere fase 
opnieuw hebben gevalideerd – worden toegelicht in hoofdstuk 2. 

In een serie van drie werksessies hebben we vervolgens met vertegenwoordigers van provincies, 
omgevingsdiensten en kennisinstituten nader van gedachten gewisseld over de diverse componenten 
van het model en de uitwerking daarvan. Met diverse financieel experts hebben we daarna de 
financiële uitwerking onder de loep genomen. Gedurende deze fases hebben we drie denklijnen op 
hoofdlijnen verkend, onderzocht en – na gesprekken met deskundigen en de klankbordgroep – door 
voortschrijdend inzicht weer verlaten. Een vierde denkrichting hebben we verder uitgewerkt en in 
aangepaste vorm als basis gebruikt voor het model. Deze ‘reis’ wordt beschreven in hoofdstuk 3.

Het model zelf komt aan de orde in hoofdstuk 4 en wordt in hoofdstuk 5 toegepast op een aantal 
cases. Voor de casestudies zijn we langsgegaan bij drie BRZO-omgevingsdiensten, waar we het model 
samen met vergunningverleners hebben toegepast op concrete vergunningen. Dit toepassen was 
behalve een toets op de gevoeligheid van het model – de werking van de door ons gekozen 
parameters bij concrete vergunningen – ook een toets op het model als zodanig. Laat het zich snel 
en eenvoudig gebruiken? Kunnen de benodigde gegevens gemakkelijk uit de vergunning(aanvraag) 
worden gehaald?
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2 Uitgangspunten en 
ontwerpcriteria 

2.1 Inleiding

2.2 Uitgangspunten

2.3 Ontwerpcriteria

Bij de ontwikkeling en toetsing van het model maken wij 
gebruik van acht uitgangspunten en vier ontwerpcriteria.

Uitgangspunten

• Transparant en eenduidig
• Eenvoudig toe te passen
• Beperkte administratieve lasten
• Bedrijven verschaffen zelf informatie

Ontwerp criteria



2.2 Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van het model dient scherp in het oog te worden gehouden dat het doel 
van het instrument financiële zekerheid is om niet-verhaalbare milieuschade die ontstaat of aan 
het licht komt bij de beëindiging van een majeur risicobedrijf te minimaliseren, door te borgen 
dat er een geldbedrag beschikbaar is waarvan de sanering kan worden bekostigd.

In de wet- en regelgeving en de vergunning schrijft de overheid allerlei maatregelen voor om 
milieurisico’s te minimaliseren. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om de regels na 
te leven. De overheid ziet daarop toe en grijpt eventueel in. 

Dit laatste staat echter los van de financiële zekerheidstelling. Financiële zekerheid is géén 
sanctie voor bedrijven die hun zaken niet goed op orde hebben. Daar heeft de overheid 
andere instrumenten voor, in de sfeer van toezicht en handhaving. Andersom geldt dat het 
afkopen van risico’s door het stellen van financiële zekerheid evenmin aan de orde is. Het 
instrument mag niet uitnodigen tot calculerend gedrag. Het mag er evenmin voor zorgen dat 
bestaande prikkels tot preventie afnemen7.

2.1 Inleiding

In  het traject dat aan dit onderzoek is voorafgegaan, hebben het ministerie van IenM, het 
bevoegd gezag en het betrokken bedrijfsleven een aantal uitgangspunten benoemd waar met 
de uitwerking van het onderzoek en eventuele nadere regelgeving rekening mee moet 
worden gehouden. Voor een deel betroffen deze uitgangspunten een nadere uitwerking van 
de randvoorwaarden die de Rli stelde in zijn advies van juni 20145. De afspraken kunnen bij 
nadere beschouwing worden onderscheiden in uitgangspunten (principiële keuzes bij de 
ontwikkeling van het model en de verdere inrichting van het stelsel) en ontwerpcriteria 
(aspecten waarmee bij de bouw van het stelsel en model rekening dient te worden 
gehouden).

In de verkennende gesprekken die wij ten behoeve van de ontwikkeling van het model 
hebben gevoerd, hebben wij nog een aantal aanvullende uitgangspunten en ontwerpcriteria 
opgehaald. In dit hoofdstuk zetten we alle uitgangspunten en ontwerpcriteria op een rij6.

10

Uitgangspunt 1. Het instrument financiële zekerheidsstelling is bedoeld om niet-
verhaalbare milieuschade te minimaliseren. Het is géén toezicht- of handhavingsinstrument.

5 Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, Milieuschade verhalen: advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-bedrijven, 
RLI-2014/553, juni 2014..
6 Uitgangspunten die met een * zijn gemarkeerd, dateren van voor het voorliggende onderzoek.
7 Ibidem.

Uitgangspunt 2. Bij het ontwikkelen van het model kijken we niet naar risico’s maar naar 
effecten: het gaat om het afdekken van de schade ‘in het geval dat….’
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In de gesprekken tussen het ministerie van IenM, het bevoegd gezag en het betrokken 
bedrijfsleven is het uitgangspunt gehanteerd dat het instrument proportioneel moet zijn. De Rli 
stelde in dit kader al dat het stelsel rekening moet houden met de nationale en internationale 
concurrentiepositie van de bedrijven die het betreft. Zeker gezien het geringe aantal incidenten 
dat tot maatschappelijke kosten leidt, is het niet-proportioneel om bedrijven te belasten met 
kosten die voortkomen uit de slechtst denkbare scenario’s, zolang de realistische 
kostenscenario’s maar wel worden afgedekt. Dit uitgangspunt kan betekenen dat de financiële 
zekerheid die wordt gesteld, in de praktijk waarin zich tóch een worst case scenario voltrekt, 
niet toereikend is om de milieukosten voor sanering en herstel helemaal af te dekken. 
Maatschappelijke kosten worden in dat geval niet helemaal voorkomen, maar worden in de 
meeste gevallen wel beperkt. Aan de door de Rli geformuleerde randvoorwaarde dat het 
totaalbedrag aan onverhaalbare schade voor de maatschappij minder moet worden, moet 
natuurlijk wel worden voldaan.

In de gesprekken tussen het ministerie van IenM, het bevoegd gezag en het betrokken 
bedrijfsleven is verder afgesproken dat het stelsel (en dus ook het model) gelijke bedrijven, 
gelijk dient te behandelen. In de praktische uitwerking betekent dit dat de hoogte van de 
financiële zekerheid aan de hand van een aantal objectieve criteria bepaald zal moeten worden.

Over milieu-incidenten wordt vaak gedacht in termen van risico’s. Een risico bestaat uit de 
kans op een ongewenste gebeurtenis maal de effecten van die ongewenste gebeurtenis.

In lijn met het hierboven geformuleerde doel – het afdekken van niet-verhaalbare milieuschade 
die ontstaat of aan het licht komt bij de beëindiging van een majeur risicobedrijf – is dit risico-
denken bij het instrument financiële zekerheid echter niet passend. Om te voorzien in de 
bedoelde waarborg is de kans op een ongewenste gebeurtenis immers niet relevant: het gaat 
om het afdekken van de schade in het geval dat de ongewenste gebeurtenis zich voordoet. 
Ook als de kans heel klein is, moet de financiële zekerheid groot genoeg zijn om de 
saneringskosten af te dekken in het geval dat het risico zich toch manifesteert. Om deze reden 
kijken wij in dit onderzoek niet naar de risico’s maar naar de effecten van milieu-incidenten8. 
Overigens betrekken wij daarbij natuurlijk wel de maatregelen die het bedrijf heeft genomen 
om, als zich toch een ongewenste gebeurtenis voordoet, de effecten daarvan zoveel mogelijk 
te beperken. In de termen van het welbekende vlinderdasmodel (Bow-Tie Model) nemen we 
dus de preventieve LOD’s niet en de repressieve LOD’s wel mee9. Factoren die doorwerken in 
de omvang van de effecten maar op het moment van de vergunningverlening nog niet bekend 
zijn, zoals (de kwaliteit van) het brandweeroptreden na een milieu-incident, laten we in het 
model buiten beschouwing10.

Majeure risicobedrijven zijn naar hun aard complexe bedrijven. In de praktijk zijn er dan ook 
talloze worst case scenario’s denkbaar waarlangs een incident bij een majeur risicobedrijf zich 
kan ontwikkelen. De kosten voor herstel en sanering nemen dan navenant toe.

12

8 We kiezen met deze benadering voor een andere richting dan Bont Consult, dat in zijn onderzoek Bouwstenen voor raamwerk financiële zekerheid 
bij majeure risicobedrijven (juni 2015) wel vanuit risico’s denkt.
9 LOD’s = Lines of Defense. LOD’s zijn de maatregelen die een bedrijf neemt om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen (preventieve LOD’s) 
en de effecten van incidenten die zich toch voordoen, zoveel mogelijk te beperken (repressieve LOD’s)
10 Zie ook paragraaf 2.3, ontwerpcriterium 2.

Uitgangspunt 3. De hoogte van de financiële zekerheidstelling moet gebaseerd zijn op 
een reëel scenario en niet op het ergst denkbare scenario*.

Uitgangspunt 4. Gelijke bedrijven worden gelijk behandeld*.
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Op hoofdlijnen zijn er twee soorten situaties die kunnen leiden tot niet-verhaalbare 
milieukosten en dus ‘gedekt’ moeten worden door de financiële zekerheidsstelling: reguliere 
bedrijfsbeëindiging en bedrijfsbeëindiging als gevolg van een groot milieu-incident. 

Bij het bepalen van de hoogte van de financiële zekerheid volstaat het om voor een bepaald 
bedrijf de situatie van een bedrijfsbeëindiging als gevolg van een incident door te rekenen. De 
saneringskosten die gemaakt zouden moeten worden bij een bedrijfsbeëindiging om andere 
(bijvoorbeeld economische) redenen, moeten immers bij een bedrijfsbeëindiging als gevolg 
van een incident ook gemaakt worden, tenzij ze qua orde van grootte wegvallen tegen de 
‘meerverontreiniging’ die ontstaan is als gevolg van het incident. Door de financiële zekerheid 
te enten op de incidentsituatie, is het geborgde geldbedrag voor beide situaties toereikend.

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het model is dat bedrijven vrij zijn in de 
wijze waarop de financiële zekerheidsstelling invulling krijgt (bijvoorbeeld door bankgarantie, 
vormen van fonds, parent guarantee etc.). 

Hoewel vorm en inhoud soms dicht bij elkaar liggen, hebben we beide elementen in het 
onderzoek strikt gescheiden. De vorm viel buiten de scope van dit onderzoek.

Op majeure risicobedrijven rust net als op andere rechtspersonen de verplichting om zich aan de 
wet- en regelgeving (inclusief de vergunningsvoorwaarden) te houden. De overheid ziet hierop toe.

Voor de saneringskosten kan het in de praktijk natuurlijk wel verschil maken of een bedrijf zich aan 
de voorschriften houdt of niet. Als een bedrijf zich bijvoorbeeld niet houdt aan de voorschriften op 
het gebied van bodembescherming of bluswateropvang, zouden de kosten na een milieu-incident 
wel eens veel groter kunnen zijn dan bij een vergelijkbaar bedrijf dat zich wél aan de regels heeft 
gehouden.

Zowel om principiële redenen – het zou niet juist zijn om er op voorhand vanuit te gaan dat een 
bedrijf de regels niet naleeft – als om redenen van billijkheid – de goede bedrijven zouden niet 
mogen lijden onder hun minder goedwillende broeders – is ervoor gekozen om deze ‘meerkosten’ 
niet in de financiële zekerheid te trekken. We gaan – als het gaat om het bepalen van de hoogte 
van de financiële zekerheid – uit van de situatie dat een bedrijf de regelgeving naleeft en over een 
actuele vergunning beschikt (maar de ruimte die die vergunning biedt, dan wel volledig benut). 

14

Uitgangspunt 7. De vorm waarin de financiële zekerheidsstelling gegoten wordt, is aan 
de bedrijven zelf.*

Uitgangspunt 6. Bij het bepalen van de hoogte van de financiële zekerheid volstaat het 
om de situatie van een bedrijfsbeëindiging als gevolg van een incident te verkennen; hierin 
zitten automatisch ook de milieugerelateerde kosten bij een regulier faillissement van 
hetzelfde bedrijf.

Uitgangspunt 5. De financiële zekerheid dient dekkend te zijn voor de situatie dat een 
bedrijf de regelgeving naleeft en over een actuele (‘kloppende’) vergunning beschikt.
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2.3 Ontwerpcriteria

In aanvulling op de hiervoor beschreven uitgangspunten zijn door de opdrachtgever de 
volgende ontwerpcriteria meegegeven op basis van de uitkomsten van het in paragraaf 1.1 
genoemde bestuurlijk overleg. 

Uit deze ontwerpcriteria volgt dat de vergunningverlener aan de hand van het model de 
omvang van de financiële zekerheidsstelling bepaalt op basis van informatie die de 
vergunningaanvrager verstrekt. Het criterium dat het bepalen van de hoogte van de financiële 
zekerheidsstelling slechts een beperkte toename van de bestuurlijke en administratieve lasten 
mag veroorzaken, werkt door in de complexiteit van het model. In combinatie met het 
criterium ‘transparantie en navolgbaarheid’ ligt een relatief eenvoudig model met een beperkt 
aantal parameters voor de hand.

Het instrument financiële zekerheid dient om niet-verhaalbare saneringskosten af te dekken. 
Een bedrijf is zelf aansprakelijk voor saneringskosten als gevolg van door hem veroorzaakte 
verontreinigingen. Alleen als het bedrijf failliet gaat en de activa niet opwegen tegen de passiva, 
ontstaan – bij afwezigheid van een financiële zekerheid - maatschappelijke kosten. 

Uiteraard is de kans dat een bedrijf ‘omvalt’ als gevolg van een incident of om andere redenen, 
niet voor alle bedrijven gelijk. Een belangrijke factor hierin is de financiële positie – meer in het 
bijzonder: de solvabiliteit – van het bedrijf. Een bedrijf dat er goed voor staat, kan een stootje 
hebben. In lijn met uitgangspunt 2 (we kijken niet naar risico’s maar naar effecten) vertrekken 
we in het model echter toch bij de situatie dat een bedrijf failliet gaat. Het gaat bij het 
instrument financiële zekerheid immers om het afdekken van de schade ‘in het geval dat….’.

In praktische zin zou het overigens ook heel lastig zijn om de solvabiliteit van een bedrijf 
adequaat mee te nemen in het model: de solvabiliteit kan in de tijd nogal fluctueren, terwijl de 
financiële zekerheid (alleen) bepaald wordt op het moment dat de vergunning verstrekt of 
geactualiseerd wordt.
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Ontwerpcriterium 1. Het model geeft op een transparante en eenduidige wijze inzicht 
in de hoogte van de te stellen financiële zekerheid, waarbij deze laatste op een logische 
manier samenhangt met de omvang van de saneringskosten die in het geval van een 
bedrijfsbeëindiging zouden ontstaan of aan het licht zouden (kunnen) komen.
Ontwerpcriterium 2. Het model moet eenvoudig kunnen worden toegepast door het 
bevoegd gezag in de fase van de vergunningverlening. Hiertoe sluit het zo veel mogelijk aan 
bij bestaande indelingen, gebruikte begrippen en definities. 
Ontwerpcriterium 3.  Toepassing van het model brengt zowel voor het bedrijfsleven als 
voor het bevoegd gezag zo beperkt mogelijke administratieve lasten met zich mee.
Ontwerpcriterium 4. Bedrijven zal worden gevraagd om zelf informatie te verschaffen 
aan het bevoegd gezag ten behoeve van de financiële zekerheidsstelling.

Uitgangspunt 8. De financiële positie van een bedrijf wordt niet meegenomen bij het 
bepalen van de hoogte van de financiële zekerheid.
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3 De denklijnen 

3.1 Inleiding

3.2 Redeneren vanuit eerdere ervaringen 

3.3 Redeneren vanuit bestaande categorieën 
bedrijven

3.4 Redeneren vanuit bestaande ongevalsscenario’s

3.5 Redeneren vanuit kostencomponenten



Als eerste denklijn hebben we onderzocht hoe de omvang van financiële zekerheden in het 
verleden en/of in andere domeinen is bepaald, zowel in Nederland als in andere lidstaten van 
de Europese Unie. De centrale vraag hierbij was of de redeneertrant hierachter wellicht ook 
voor het nu te ontwikkelen model aangehouden kan worden.  

Nederlandse ervaringen met financiële zekerheid 
Tot 2009 kende de Wet milieubeheer (Wm) de mogelijkheid tot het stellen van financiële 
zekerheid, via het onderliggende Besluit financiële zekerheid milieubeheer. Maar ook in andere 
domeinen wordt gebruik gemaakt van het instrument. In zijn advies van juni 2014 geeft de Rli 
hiervan het volgende overzicht11:

• Kernenergiewet: Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, Besluit detectie 
radioactief besmet schroot, Besluit stralingsbescherming.

• Wet bodembescherming: financiële zekerheid bij bodemsanering op basis van een 
saneringsplan of nazorgplan en bij bodemsanering bij overdracht van eigendom of erfpacht.;

• Vuurwerkbesluit/Activiteitenbesluit milieubeheer: financiële zekerheid voor dekking van 
aansprakelijkheid bij opslag en verwerking van professioneel vuurwerk, of opslag van 
vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse tank;

• Storten van afvalstoffen: ter beoordeling van bevoegd gezag;
• Verschillende onderdelen van de Mijnbouwwet.

Hierna lopen we de door de Rli genoemde financiële zekerheden kort langs, waarbij we 
vooral stil staan bij de bruikbaarheid (voor ons doel: het ontwikkelen van een nieuw model) 
van de achterliggende redenering.

3.2 Redeneren vanuit eerdere ervaringen3.1 Inleiding

Om tot een passend model te komen hebben wij in het onderzoek vier denklijnen verkend, 
ieder met een ander vertrekpunt: 

1. In de eerste plaats hebben we onderzocht hoe de omvang van financiële zekerheden in 
het verleden en/of in andere domeinen is bepaald en of de redeneertrant hierachter 
wellicht ook voor het nu te ontwikkelen model aangehouden kan worden.

2. In de tweede plaats hebben wij onderzocht welke bestaande indelingen en 
categoriseringen worden aangehouden als het gaat om majeure risicobedrijven en of deze 
categorieën aanknopingspunten bieden voor het model.

3. In de derde plaats hebben wij onderzocht in hoeverre de ongevalsscenario’s die nu al 
worden opgesteld door (of in relatie tot) majeure risicobedrijven houvast geven om de 
omvang van de bij een groot milieu-incident te verwachten saneringskosten te bepalen.

4. In de vierde plaats hebben wij onderzocht welke kostencomponenten onderscheiden 
kunnen worden in het geval van beëindiging van een majeur risicobedrijf (al dan niet als 
gevolg van een groot milieu-incident) en hoe de omvang hiervan ex ante bepaald zou 
kunnen worden.
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11 Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, Milieuschade verhalen: advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo- en IPPC4-
bedrijven, RLI-2014/553, juni 2014..



Wat betreft de vorm van de zekerheidsstelling, ging het Besluit uit van vier mogelijkheden 
(borgtocht of bankgarantie; hypotheek- of pandrecht; fondsvorming; andere gelijkwaardige 
voorziening). Bij de nadere uitwerking van de (hoogte van de) financiële zekerheid kon het 
bevoegd gezag gebruik maken van een Handreiking Besluit financiële zekerheid milieubeheer. 
Verder stelde het bevoegd gezag soms zelf beleidsregels op.

Uiteindelijk is het Besluit in 2009 ingetrokken naar aanleiding van een Kamermotie (Staatsblad, 
jaargang 2009, nr. 406).

Bij het ontwikkelen van het nieuwe model voor financiële zekerheid kan voor een deel ‘geput’ 
worden uit de denkwijze die onder het Besluit financiële zekerheid milieubeheer ligt. Het 
Besluit beslaat niet alle opruim- en saneringskosten met een basis in de milieuwetgeving maar 
beperkt zich tot de componenten afval en bodem. Ook de gedachtegang achter de hoogte 
van de financiële zekerheid laat zich niet volledig reconstrueren.

Kernenergiewet
Onder de Kernenergiewet hangen verschillende besluiten waarin een verplichting tot het 
stellen van financiële zekerheid is opgenomen.
• Het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen regelt dat vergunninghouders van 

nucleaire inrichtingen een financiële zekerheid moeten stellen ter dekking van de kosten van 
buitengebruikstelling en ontmanteling van de betreffende inrichting.

• Het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen regelt dat bedrijven die die 
stoffen over Nederlands grondgebied willen vervoeren, eerst een verzekering moeten 
afsluiten of andere financiële zekerheid moeten stellen, ter dekking van hun 
aansprakelijkheid voor schade.

Besluit financiële zekerheid milieubeheer
Het ingetrokken Besluit financiële zekerheid milieubeheer (hierna: Besluit) was gebaseerd op artikel 
8.15, eerste lid, van de Wm. Dit artikel bevatte een grondslag voor een AmvB om in daarbij 
aangegeven categorieën van gevallen waarin inrichtingen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen veroorzaken, aan de vergunning voorschriften te kunnen verbinden. Doel van dit voorschrift 
was het afdekken van financiële risico’s die de overheid of een derde liep wanneer een 
onderneming niet meer aan de milieuverplichtingen kon voldoen, bijvoorbeeld door faillissement. 
Het Besluit zag op financiële zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot 
het verwijderen van afvalstoffen en ter dekking van aansprakelijkheid voor bodemschade. De 
beslissing of financiële zekerheidstelling daadwerkelijk werd opgenomen in de milieuvergunning was 
ter beoordeling van het bevoegd gezag. Dat betrok daarbij in ieder geval (Besluit, artikel 3 lid 2):

• de specifieke omstandigheden van het betreffende bedrijf, de solvabiliteit en de aanwezigheid 
van een milieuzorgsysteem, 

• de aard en de omvang van de afvalstoffen,
• de frequentie van het afvoeren van de afvalstoffen, en
• de verhouding tussen de maximaal te verwachten kosten van beheer van afvalstoffen en de 

hoogte van de kosten voor het stellen van financiële zekerheid.

Het maximale bedrag per inrichting voor financiële zekerheidsstelling bedroeg € 6,8 miljoen. De 
hoogte van dit bedrag was niet nadrukkelijk onderbouwd. Voor inrichtingen waarbij sprake was van 
een aanvaardbaar risico dan wel een tijdelijk verhoogd of hoog risico op bodemverontreiniging als 
bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten gold een maximum 
van € 225.000,-.

201912 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007/2008, 29383, nr. 97.



Wet Bodembescherming
Artikel 39f van de Wet bodembescherming geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om bij 
historische gevallen van bodemverontreiniging (verontreinigingen die zijn ontstaan vóór 1 januari 1987) 
financiële zekerheid te laten stellen voor de kosten van nazorg en langdurige saneringen. De zekerheid 
betreft de kosten die voor meer dan 50% na een periode van tenminste 5 jaar zullen worden 
gerealiseerd. Art. 55b geeft het bevoegd gezag daarnaast de mogelijkheid om financiële zekerheid te 
laten stellen bij de overdracht van verontreinigde grond. De verplichting om een verontreinigd terrein 
te saneren blijft bij overdracht ook berusten bij de vorige eigenaar/erfpachter totdat deze zekerheid 
heeft gesteld. Beide zekerheden worden nader uitgewerkt in het Besluit financiële bepalingen 
bodemsanering.

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging moeten in principe meteen worden gesaneerd, op basis 
van een saneringsplan. Het bevoegd gezag moet met dit saneringsplan akkoord gaan. Daarbij kan het 
de veroorzaker van de verontreiniging een garantstelling vragen ter dekking van de kosten van 
voorziene restverontreinigingen. Als in de praktijk – in afwijking van het saneringsplan – een 
restverontreiniging achterblijft die in redelijkheid niet (meteen) kan worden verwijderd, kan dan een 
waarborgstelling worden opgelegd waarmee de toekomstige sanering kan worden gefinancierd. 
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging kunnen bijvoorbeeld aan het licht komen bij beëindiging 
van een bedrijfsactiviteit. Het bedrijf heeft dan de verplichting om een bodemonderzoek te verrichten. 
Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, moet het bedrijf de 
bodemkwaliteit uiterlijk binnen zes maanden herstellen. 

Hoewel deze zekerheden alle drie over milieuschade gaan, is een belangrijk verschil met de door ons 
uit te werken financiële zekerheid dat zij betrekking hebben op al geconstateerde verontreinigingen. De 
systematiek geeft weinig houvast bij het ex ante bepalen van de omvang van bodemverontreinigingen 
die nog moeten ontstaan. Voor het te ontwikkelen model is de systematiek daarmee minder bruikbaar.

• Het Besluit stralingsbescherming verplicht bedrijven met zogenaamde hoogactieve 
ingekapselde radioactieve bronnen (HASS-bronnen) om financiële zekerheid te stellen ter 
dekking van de kosten voor het veilig afvoeren van die bronnen.

• Het Besluit detectie radioactief besmet schroot regelt dat schrootbedrijven financiële 
zekerheid moeten stellen ter dekking van de kosten die gemaakt zouden moeten worden 
om het radioactief besmet schroot van hun perceel te verwijderen.

De genoemde besluiten geven weinig houvast bij het kwantificeren van milieuschade maar de 
denklijn erachter is voor dit onderzoek wel interessant. Men vertrekt bij de kostensoorten die 
gedekt  moeten worden. Zo wordt de hoogte van de financiële zekerheid bij hoogactieve 
bronnen bepaald door de kosten die verbonden zijn aan het laten afvoeren van de bronnen 
door en naar de COVRA. En dient men bij het stellen van financiële zekerheid voor nucleaire 
inrichtingen te vertrekken bij de kostensoorten die door de OESO zijn beschreven in de 
Standardised List of Items for Costing Purposes in the Decommissioning of Nuclear Installations13.

Bij de financiële zekerheid rondom radioactief besmet schroot geldt dat in principe gewerkt 
wordt met een vast bedrag (minimaal € 110.000,-) tenzij de kosten voor het verwijderen van 
het schroot in belangrijke mate afwijken van dit bedrag.
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13 OECD/Nuclear Energy Agency, A Proposed Standardised List of Items for Costing Purposes in the Decommissioning of Nuclear Installations, 
1999.
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Overige zekerheden
Ook het Stortbesluit bodembescherming en de Mijnbouwwet regelen verplichtingen tot het 
stellen van financiële zekerheid. Voor het te ontwikkelen model bieden beide echter geen 
directe aanknopingspunten. Een zekerheid die de Rli niet noemt (omdat zij niet 
inrichtingsgebonden is) maar die wel interessant is in het kader van het te ontwikkelen model, 
is de borgstelling op grond van de Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen 
(EVOA). De EVOA schrijft bij grensoverschrijdende transporten van afval een financiële 
zekerheidsstelling voor, ter dekking van de kosten waarmee de Nederlandse overheid 
geconfronteerd wordt bij terugname van een transport indien dit niet als gepland kan worden 
voltooid of bij illegale overbrenging van afvalstoffen. Daarmee biedt het een goede basis voor 
de tarifering van de afvalcomponent in ons model.

Indien sprake is van een stof die voorkomt in bijlage 1 van de Regeling EG-verordening 
overbrenging afvalstoffen, gelden specifieke tarieven, uiteenlopend van € 0,- tot € 500,- per ton 
over te brengen afvalstoffen. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het type stof. 
Daarnaast gelden voor de kosten van transport vaste bedragen, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen transport over zee en transport over de weg, per spoor en over 
binnenwateren. Voor opslag geldt een tarief van € 15 per ton per 90 dagen voor vaste 
afvalstoffen en € 100 voor vloeibare afvalstoffen in bulk.

Vuurwerkbesluit
In het Vuurwerkbesluit zijn regels vastgelegd voor de opslag en het gebruik van vuurwerk. Het besluit 
bepaalt dat zogenaamde vuurwerkbedrijven (degene die een inrichting drijft als bedoeld in artikel 3.2.1. 
van het Vuurwerkbesluit) financiële zekerheid treffen ter dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in 
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Verbintenissenrecht). De zekerheid bedraagt tenminste               
€ 5.000.000,- per gebeurtenis en per inrichting en wordt in stand gehouden tot het moment waarop 
de omgevingsvergunning vervalt. Het bedrijf overlegt aan het bevoegd gezag het bewijs van financiële 
zekerheid, zoals bijvoorbeeld een verzekering.

De hoogte van het bedrag wordt niet nadrukkelijk onderbouwd14.  Voor het te ontwikkelen model 
kunnen we deze zekerheid daarmee niet direct gebruiken.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Het Activiteitenbesluit omvat algemene milieuregels voor bedrijven. Het besluit schrijft voor dat in 
geval van opslag van vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse tank het bedrijf 
financiële zekerheid moet treffen ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit 
verontreiniging van de bodem als gevolg van dat opslaan of het drijven van het tankstation. De 
zekerheid bedraagt € 225.000 per ondergrondse tank. Bij meer dan zes ondergrondse tanks bedraagt 
de zekerheid in totaal € 1.361.340,65. Een bedrijf kan hierin voorzien door verzekering of een andere 
vorm van financiële zekerheid (Activiteitenbesluit milieubeheer, afdeling 2.10 Financiële Zekerheid, art. 
2.24).

Waar het gaat om de hoogte van de financiële zekerheid, is aansluiting gezocht bij artikel 15 van het 
Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 en artikel 8 van het Besluit tankstations milieubeheer. Aan 
de hoogte van de genoemde bedragen ligt geen duidelijke redenering ten grondslag. Voor het te 
ontwikkelen model is ook de hoogte van deze zekerheid daarmee niet direct bruikbaar.
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14 Regeling EG-verordening overbrenging afvalstoffen. Ter onderbouwing van de verplichting om financiële zekerheid te stellen, wordt in de Nota 
van Toelichting verwezen naar de Beleidsregels vergunning professioneel vuurwerk. Dit hanteerde numeriek hetzelfde bedrag (5.000.000) maar dan in 
guldens (f 5.000.000,-).



willen we in dit verband wijzen op het sectorbrede actieplan Veiligheid Voorop op initiatief van 
VNO-NCW, VHCP, VNCI, VNPI, en VOTOB16. Kort gezegd omvat het plan, dat in 2011 is 
gelanceerd, tien actiepunten die ertoe moeten leiden dat een solide veiligheidscultuur de 
standaard wordt in alle bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken. Daarbij 
worden vier pijlers onderscheiden: leiderschap, excellent veiligheidsbeheerssysteem, regionale 
veiligheidsnetwerken en veiligheid in de keten. Voor deze vier elementen zijn indicatoren 
ontwikkeld zodat performance en trends gevolgd kunnen worden. 

Kijken we naar de voorzieningen die bedrijven treffen ter dekking van (potentiële) kosten dan 
zien we grote verschillen. In de eerste plaats is een onderscheid te maken in bedrijven die 
alleen financiële zekerheid treffen wanneer dit voorgeschreven is in wet- en regelgeving 
(verplichte zekerheidstelling) en bedrijven die, vanuit het oogpunt van gezonde bedrijfsvoering, 
financiële voorzieningen treffen (“in huis” of via een externe partij). Wat betreft de vorm van 
zekerheid zijn een verzekering, een bankgarantie en/of het aanhouden van reserves 
veelvoorkomende varianten. Bij verzekeringen gaat het bijvoorbeeld om een 
milieuschadeverzekering waarmee bedrijven de opruim- en saneringskosten van zowel de 
eigen zaken als die van derden kunnen verzekeren. Ook is het mogelijk om een verzekering af 
te sluiten voor economische schade als gevolg van een incident. Verder zijn er bedrijven die 
een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ter dekking van mogelijke kosten wanneer zij door 
derden aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld milieuschade en economische schade.  

Europese ervaringen met financiële zekerheid
Zes lidstaten van de Europese Unie (Bulgarije, Hongarije, Slowakije, Spanje en Roemenië) hebben 
een verplichte vorm van financiële zekerheidstelling voor inrichtingen ingevoerd met betrekking tot 
milieuschade. Binnen deze groep is Spanje interessant omdat het een vrij uitgebreid stelsel kent 
(OECD, 2015). Met de invoering van een nieuwe milieuwet in 2007 introduceerde Spanje de 
verplichting tot financiële zekerheidsstelling. De omvang van het bedrag wordt op een case-by-case 
basis bepaald door het bevoegd gezag. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de 
UNE150008 analyse- en beoordelingsmethodiek voor milieurisico’s.  

De maximale omvang van de zekerheidsstelling is € 20 miljoen; de ondergrens € 300.000,-.15 Verder 
geldt dat bedrijven die EMAS of ISO 140001 gecertificeerd zijn bij een te dekken bedrag tussen € 
300.000,- en € 2 miljoen uitgezonderd zijn. Daarnaast is een groep actieve gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden uitgezonderd als deze toegepast worden voor de 
landbouw of bosbouw. 

Bedrijven kunnen hier op verschillende wijze aan voldoen (verzekering, bankgarantie financiële 
reserve). Wanneer een bedrijf niet voldoet aan de verplichting dan kan dit betekenen dat de 
vergunning tot maximaal twee jaar wordt ingetrokken. Daarnaast kan een boete worden opgelegd 
tussen € 50.000,- en € 2 miljoen.

Financiële zekerheid en beperking van saneringskosten in het bedrijfsleven
Binnen het bedrijfsleven wordt op dit moment op verschillende wijze invulling gegeven aan het 
treffen van voorzieningen om (mogelijke) kosten van milieuschade te beperken. Enerzijds zien we 
dat verschillende maatregelen worden genomen om risico’s te mitigeren. Naast bedrijfsspecifieke 
veiligheidszorg
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16 Naast de kernbranches (VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VA en VNCW) nemen ook branches/verenigingen op het gebied van transport 
(VELIN, BLN Schuttevaer) en verenigingen op het gebied van onderhoud en veiligheid (Profion, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV) deel.15 De begrenzing van de zekerheidsstelling doet vanzelfsprekend niets af aan de wettelijke aansprakelijkheid van de vergunninghouder.



Als tweede denklijn hebben we onderzocht of er bestaande categorieën of indelingen van 
majeure risicobedrijven bestaan waarbij we zouden kunnen aansluiten voor de financiële 
zekerheidsstelling. De centrale vraag hierbij was of er een – vanuit potentiële milieueffecten – 
logische clustering van bedrijven bestaat. Aan deze categorieën zouden dan vervolgens 
bedragen voor financiële zekerheidsstelling gekoppeld kunnen worden. 

De groep majeure risicobedrijven is een verzamelterm voor bedrijven die vallen onder het 
regime van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)17 en de grote chemiebedrijven vallend 
onder categorie 4 van bijlage 1 bij de Richtlijn Industriële emissies (RIE-4). Anders gezegd gaat 
het om circa 450 bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven een bepaalde 
drempelwaarde aanwezig zijn.

Onderscheid tussen hoge en lage drempelinrichting
Binnen de categorie BRZO-bedrijven kan een verder onderscheid aangebracht worden tussen 
zogenoemde PBZO- en VR-bedrijven, oftewel hoge- en lage drempelinrichtingen. Een VR-
plichtig bedrijf komt boven de hoge drempelwaarde uit en is daarmee verplicht een 
veiligheidsrapport op te stellen (waarover meer bij denklijn 3). Een PBZO-bedrijf valt tussen de 
hoge en lage drempelwaarde in en is niet VR-plichtig. Overigens moeten deze bedrijven wel 
allerlei informatie vastleggen. 

Daarnaast zien we dat bij huur of pacht (de inrichting heeft het perceel niet in eigendom), de 
eigenaar van het perceel veelal bepalingen opneemt om financiële risico’s te beperken. Denk 
bijvoorbeeld aan de voorwaarde van het “schoon opleveren” van het perceel bij 
bedrijfsbeëindiging. Tot slot merken we op dat, los van specifieke voorzieningen, de algehele 
financiële positie van een bedrijf uiteraard een belangrijke factor is in het vermogen om 
tegenvallers op te vangen. 

Samenvattend stellen we aldus vast dat verschillende voorzieningen die op dit moment door 
sommige bedrijven worden getroffen bijdragen aan het beperken van (potentiële) 
maatschappelijke kosten ingeval van milieuschade bij incidenten.  

Conclusie
De Nederlandse en Europese ervaringen met financiële zekerheid laten zien dat het 
instrument op verschillende manieren wordt gebruikt en de hoogte ervan op verschillende 
wijzen wordt bepaald. Soms is er een direct verband met te verwachten kosten, soms ook niet. 
De bestudeerde zekerheden geven niet voor alle typen milieukosten die ontstaan na 
beëindiging van een majeur risicobedrijf voldoende houvast voor een goede modellering. De 
gedachtegang om te vertrekken bij kostensoorten, zoals die bijvoorbeeld aan de basis lag van 
de zekerheden op basis van de Kernenergiewet, is evenwel ook met het oog op het nieuw te 
ontwikkelen model interessant. Deze gedachtegang hebben wij dan ook verder verkend (zie 
paragraaf 3.5).
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3.3 Redeneren vanuit vanuit bestaande categorieën 
bedrijven

17 Dit is implementatie van de Seveso-richtlijn. Het gaat dus ook om bedrijven die onder de Seveso-richtlijn vallen.



Andere analyses of indelingen
Na nadere bestudering van diverse andere rapporten (waaronder diverse jaargangen van de 
Staat voor de Veiligheid, de bestanden van BRZO+18 en de recente studie van Deltares19) blijkt 
dat deze terugvallen op één van de twee hierboven beschreven categorieën. Een iets andere 
benadering wordt door gemeenten gehanteerd in het externe veiligheidsbeleid. Redenerend 
vanuit het plaatsgebonden en het groepsrisico schetsen gemeenten contouren rondom 
bedrijven (risicobronnen) en bijvoorbeeld woonwijken (risico-ontvangers). Afhankelijk van de 
omvang van de risico’s mag er in een zone wel of geen mix van bestemmingen plaatsvinden. 
Deze risicogerichte benadering focust daarmee op de kans op een incident en niet op de 
milieueffecten. 

Daarmee is er geen eenduidige relatie te leggen met de potentiële omvang van de 
milieuschade als gevolg van een incident.

De MARS-categorisering
MARS staat voor Major Accident Reporting System en refereert aan het EU-systeem waarin 
de meldingen van zware ongevallen zijn opgenomen. De categorieën die MARS hanteert, zijn 
opgenomen in de figuur hiernaast. Zoals uit de figuur blijkt, gaat het ook hier om een tamelijk 
grofmazige indeling waaronder bijvoorbeeld hele grote maar ook kleine inrichtingen kunnen 
vallen. De MARS-categorisering is er in de kern één naar branche/sector. Er is geen eenduidige 
relatie te leggen met de milieueffecten die zich bij een incident voor zouden kunnen doen. 
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Zoals de figuur laat zien, kleurt dit onderscheid 
de groep BRZO-bedrijven verder in maar 
onvoldoende om dit als basis te gebruiken voor 
het bepalen van de omvang van de financiële 
zekerheidsstelling. Dit temeer omdat de 
diversiteit aan inrichtingen binnen de 
subcategorieën nog steeds bijzonder groot is. 
Binnen één subcategorie kunnen zich 
bijvoorbeeld zowel grote chemische bedrijven 
als kleine op- en overslagbedrijven die met 
bepaalde typen gevaarlijke stoffen werken, 
bevinden.
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18 In het programma BRZO+ werken overheden samen op het gebied van toezicht en handhaving op de BRZO-bedrijven.
19 Voortgang onderzoek aardbevingsbestendigheid, Prioritering Bedrijven met gevaarlijke stoffen, februari 2016.
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Zoals bij de vorige denklijn beschreven, zijn hoge drempelinrichtingen verplicht een VR-
rapport op te stellen. In dit rapport staan onder meer uitgebreide beschrijvingen van 
voorzorgsmaatregelen die bedrijven treffen om de kans op een incident te verkleinen en 
maatregelen die ze nemen om de gevolgen van een incident zoveel mogelijk te beperken. 
Onderdeel van de VR-rapporten is een aantal ongevallenscenario’s die door de bedrijven zelf 
zijn opgesteld. 

We hebben nader onderzocht of de VR-rapporten een basis kunnen bieden voor het bepalen 
van de omvang van de financiële zekerheidsstelling. De gedachtegang hierachter was dat de 
ongevallenscenario’s wellicht als uitgangspunt kunnen dienen om de mogelijke milieueffecten 
van een incident vast te stellen. Omdat de bedrijven deze scenario’s zelf opstellen en de 
bevoegde gezagen deze toetsen, sluiten we zodoende één-op-één aan op een bestaand 
instrument.

Het doel van het VR-rapport is aannemelijk te maken dat het bedrijf bekend is met en bewust 
is van de gevaren die de bedrijfsvoering met zich mee brengt en is ingericht op de beheersing 
van de risico's op zijn omgeving. In de verschillende onderdelen van de rapportages komt dat 
duidelijk terug. 

Zo richt de milieurisicoanalyse (MRA) zich specifiek op de milieueffecten van ongewenste 
lozingen van waterbezwaarlijke stoffen op het oppervlaktewater. Voor een selectie van stoffen 
laat het VR-rapport zien op welke wijze deze eventueel in het oppervlaktewater terecht 
kunnen komen. Vervolgens gaat het rapport in op de maatregelen die het bedrijf treft om dit 
te voorkomen en – mocht tot sprake zijn van verontreiniging – de maatregelen om de lozing 
te beperken en de effecten te minimaliseren. 

Conclusie
De bestaande indelingen van majeure risicobedrijven bieden onvoldoende handvatten voor 
het ontwikkelen van een model op basis waarvan de hoogte van de financiële 
zekerheidsstelling kan worden bepaald. De aard, activiteiten, omvang en dergelijke van de 
majeure risicobedrijven lopen te ver uiteen om tot een relatief verfijnde en bruikbare indeling 
te komen op basis waarvan het model verder ontwikkeld kan worden.  
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3.4 Redeneren vanuit bestaande ongevalsscenario’s



Conclusie
De vraag in hoeverre de (scenario’s uit de) VR-rapporten gebruikt zouden kunnen worden als 
basis om de financiële zekerheid op te baseren, is uitvoerig aan de orde geweest in de drie 
expertsessies met vertegenwoordigers van provincies, omgevingsdiensten en kennisinstituten. 
De breed gedeelde opvatting is echter dat zij daar in hun huidige vorm niet geschikt voor zijn.

Geen van de scenario’s geeft een volledig overzicht van de milieueffecten van een groot 
incident. Dit is ook niet nodig want zij zijn met een ander oogmerk opgesteld. Zo zijn de LOC-
scenario’s vooral illustratief, om de werking van het stelsel van preventieve en mitigerende 
maatregelen aannemelijk te maken. Verder blijken de verschillende scenario’s niet één op één 
op elkaar aan te sluiten, in de zin dat zij bijvoorbeeld niet van hetzelfde incident uitgaan. Het is 
daarom niet mogelijk om de uitkomsten in samenhang te bezien en te analyseren. 

Als basis voor het model voor financiële zekerheidsstelling zijn de VR-rapporten zoals gezegd 
niet geschikt. Dat neemt echter niet weg dat de diverse scenario’s zeer bruikbare informatie 
bevatten. Door het toevoegen van een extra scenario ‘milieueffecten en saneringskosten’ 
kunnen de VR-rapporten – volgens enkele deskundigen – wel als uitgangspunt dienen. Daarbij 
dient wel bedacht te worden dat dit alleen opgaat voor de VR-plichtige bedrijven (ruim de 
helft van de majeure risicobedrijven). Kanttekening is verder dat de administratieve lasten 
hierdoor (behoorlijk) toenemen.

De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is een methode om de risico’s voor de omgeving inzichtelijk te 
maken, meer in het bijzonder het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Deze analyse richt zich 
daarmee uitsluitend op de externe veiligheid. 

De loss of containment (LOC) scenario’s hebben als primair doel om aan te tonen dat het stelsel 
van voorzorgs- en mitigerende maatregelen dat een bedrijf heeft getroffen bij het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen werkt en afdoende is. 

De brandweerscenario’s tenslotte dienen om de inzet van de brandweer te bepalen. Het scenario is 
dus niet zozeer maatgevend vanuit het perspectief van het ongeval maar vertrekt ‘aan de 
achterkant’, bij de benodigde brandweerinzet. Eventuele milieueffecten zijn geen onderwerp van 
analyse.

34

Inhoud van het VR-rapport
Een VR-rapport is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico's van 
bedrijfsactiviteiten bezien vanuit het perspectief van externe veiligheid. In het VR-rapport 
staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven (inclusief de 
voorzorgsmaatregelen) die getroffen zijn ten aanzien van beheersing van de veiligheidsrisico's 
veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten. Onderdeel van het rapport zijn onder andere de 
volgende elementen:

• Algemene beschrijving van de bedrijfsactiviteiten
• Installatiescenario’s (Loss of Containment) 
• Kwantitatieve risico analyse  
• Milieurisico analyse 
• Brandweerscenario’s
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Over de wijze waarop de overige kosten in het model zouden moeten doorwerken, hebben 
wij een groot aantal experts bevraagd, zowel in de expertsessies als in afzonderlijke interviews. 
De kosten voor het afvoeren van afval en voorraden en saneren van bodem-, grondwater- en 
oppervlaktewaterverontreiniging zijn onbetwist en alle vier meegenomen in het model. Daarbij 
geldt dat bodem- en grondwaterverontreiniging zich met name op het perceel zullen 
voordoen en oppervlaktewaterverontreiniging met name buiten het perceel. De eerste twee 
hangen bovendien vaak met elkaar samen. Om die reden hebben we ze in het model ook in 
onderlinge samenhang uitgewerkt (in het blok ‘Bodem’). 

Bij de component afval maken we onderscheid tussen afval dat ‘gecontroleerd’ is ontstaan 
(reststoffen als bekend bijproduct van reguliere bedrijfsprocessen) en afval dat 
‘ongecontroleerd’ is ontstaan (voorraden die als gevolg van een milieu-incident zijn aangetast). 
Belangrijk kenmerk van de reststoffen is dat deze in de regel netjes gescheiden zijn opgeslagen. 
Volgens verschillende deskundigen vertegenwoordigen deze in veel gevallen een positieve 
waarde. De reststoffen zijn dan een grondstof voor een ander proces. Aan de andere kant 
geldt dat dit niet per definitie het geval is en moeten de reststoffen een bewerking ondergaan, 
voordat ze weer op de markt gebracht kunnen worden. Per saldo heeft de reststof dan 
doorgaans een licht negatieve of neutrale waarde (verwerkingskosten worden nagenoeg 
gecompenseerd door de opbrengsten). In de kern komt het er op neer dat per bedrijf 
bepaald dient te worden, welke waarde de reststoffen hebben. Gezien de relatief geringe 
verwachte financiële impact laten we ze daarom buiten beschouwing. Uitzondering hierop zijn 
de afvalbedrijven. Deze zijn wel als aparte categorie opgenomen in het model.

Als vierde denklijn hebben we verkend of de hoogte van de financiële zekerheidsstelling bepaald 
zou kunnen worden door de kostensoorten die ontstaan bij de beëindiging van een majeur 
risicobedrijf als uitgangspunt te nemen. In de tabel is een overzicht hiervan opgenomen. 

Bij de beantwoording van de vraag welke kostensoorten in het model opgenomen moeten 
worden, is in de eerste plaats het onderscheid tussen milieugerelateerde en niet-
milieugerelateerde kosten relevant. Het nu in ontwikkeling zijnde instrument voor financiële 
zekerheid gaat alleen over milieuschade/milieukosten. De kostensoorten 7 tot en met 9 vallen 
daarmee buiten de scope van het instrument. Nota bene: dit doet natuurlijk niets af aan de 
aansprakelijkheid van het bedrijf voor deze schade. Deze aansprakelijkheid blijft onverkort gelden. 
De schade wordt echter niet meegenomen in de (hoogte van de) de financiële zekerheid.

36

Overzicht van kostensoorten bij bedrijfsbeëindiging
Milieugerelateerde kosten
1. Kosten voor het afvoeren van voorraden en afval
2. Kosten voor het ontmantelen en afvoeren van installaties 
3. Kosten voor het saneren van bodemverontreiniging
4. Kosten voor het saneren van grondwaterverontreiniging
5. Kosten voor het saneren van oppervlaktewaterverontreiniging (alleen na incident)
6. Kosten voor het herstellen van ecologische schade (alleen na incident)
Niet-milieugerelateerde kosten
7. Kosten voor het ‘verkoopklaar’ maken van het perceel
8. Kosten voor het herstellen van schade aan personen en objecten (alleen na incident)
9. Kosten voor het herstellen van economische schade (alleen na incident)

3.5 Redeneren vanuit kostencomponenten
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Belangrijk uitgangspunt bij alle vier de genoemde kostensoorten was dat we redeneren vanuit 
een reëel scenario (uitgangspunt 3) en een bedrijf dat over een actuele vergunning beschikt en 
zich aan de voorwaarden houdt (uitgangspunt 5).

Over de kosten voor het ontmantelen en afvoeren van installaties liepen de meningen uiteen. 
Sommige deskundigen schatten in dat de belangrijkste kosten de (niet-geringe) kosten voor 
reiniging zullen zijn maar dat de installaties zich daarna goed zullen laten verkopen zodat de 
kostenpost op het geheel bezien verwaarloosbaar kan worden geacht. Anderen vonden dit te 
rooskleurig en stelden zich op het standpunt dat de installaties ook als afval moeten worden 
beschouwd. Waar alle deskundigen het echter over eens waren, is dat deze kosten zeer 
situatiespecifiek zijn en ex ante eigenlijk niet modelmatig bepaald kunnen worden. Daar zijn de 
bedrijven qua aard en omvang te divers voor. Tegen deze achtergrond hebben wij ervoor 
gekozen om deze kostensoort niet mee te nemen in het model. Eventueel zou met een 
stelpost gewerkt kunnen worden.

Ook over de kosten voor het herstellen van ecologische schade liepen de meningen uiteen. Het 
gaat hier om kosten die gemaakt moeten worden voor het herstel van een ecosysteem dat 
getroffen is door een incident en/of voor het treffen van compenserende maatregelen in dit 
verband. Verschillende deskundigen wijzen op de onmogelijkheid om potentiële verliezen ex 
ante te kwantificeren. Er zijn – mede door de hoge drempelwaarden uit de Europese richtlijn 
milieuaansprakelijkheid – eenvoudigweg te weinig gevallen bekend om er systematische, 
empirisch onderbouwde uitspraken over te doen. Tegen deze achtergrond hebben wij ervoor 
gekozen om ook deze kostensoort weg te laten uit het model.
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Deze kosten zijn dermate locatie-specifiek dat ze zich niet gemakkelijk laten vereenvoudigen 
tot een rekenmodel dat algemeen toepasbaar is. Tegen deze achtergrond hebben wij ervoor 
gekozen om ook deze kostensoort weg te laten uit het model. Dat laat onverlet dat het 
bevoegd gezag haar afwegingsruimte kan gebruiken om onder specifieke omstandigheden 
deze kosten wél mee te wegen. 



4 Het model

4.1 Inleiding

4.2 Stap 1: bepaal de kosten voor de verwijdering en 
verwerking van afval

4.3 Stap 2: bepaal de kosten voor bodem- en 
grondwatersanering

4.4 Stap 3: bepaal de kosten voor de zuivering en 
sanering van oppervlaktewater



Drie componenten bepalen de omvang van de financiële zekerheid
Onderstaande figuur presenteert het eindresultaat. Zoals in paragraaf 3.5 aangegeven 
onderscheiden we drie kostencomponenten. Hierna lichten we de componenten en de 
systematiek die we volgen - op basis van de gekozen uitgangspunten - om de omvang van de 
financiële zekerheid te bepalen nader toe. 

De totale omvang van de financiële zekerheid wordt bepaald door de berekende kosten per 
component (I, II, III) bij elkaar op te tellen. 

4.1 Inleiding

(Door)ontwikkeling denklijn 4 aan de hand van concrete cases    
Op basis van de resultaten van de verkenning van de denklijnen hebben wij Denklijn 4 (Redeneren vanuit 
kostencomponenten) omgezet in een rudimentair model en nader getoetst. Concreet hebben we bij drie 
van de zes gespecialiseerde BRZO-omgevingsdiensten samen met vergunninghouders het model toegepast 
op concrete casussen (i.c.: vergunningen). Dit betreft de omgevingsdiensten met het grootste aantal BRZO-
bedrijven in het verzorgingsgebied, te weten: 

• DCMR Milieudienst Rijnmond Omgevingsdienst: regio Zuid-Holland/Zeeland, in totaal 138 BRZO-
bedrijven in het verzorgingsgebied;

• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: regio Noord-Holland/Utrecht/Flevoland, in totaal 53 BRZO-
bedrijven in het verzorgingsgebied;

• Omgevingsdienst West-Brabant: regio Noord-Brabant, in totaal 53 BRZO-bedrijven in het 
verzorgingsgebied.

In de keuze van de cases hebben we gevarieerd in factoren die in het model bepalend zijn voor de omvang 
van de financiële zekerheid om voldoende inzicht te krijgen in de financiële consequenties van het model:

• omvang bedrijf in de zin van hoeveelheden stof en/of oppervlakte perceel 
• type opslagvoorziening: tank en bulk (verpakte en niet-verpakte voorraden)
• effectverminderende maatregelen  
• installaties: bedrijven met en bedrijven zonder productiefaciliteiten
• ligging: bij open water, niet bij open water        

Daarbij hebben we de (praktische) uitvoerbaarheid van het model besproken. Dat wil zeggen in hoeverre 
de benodigde informatie (reeds) beschikbaar is en in hoeverre het mogelijk is om de gegevens adequaat te 
toetsen. De benodigde tijd voor het invullen van het model bleek beperkt: zo’n vijftien tot dertig minuten 
per casus.
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Hoeveelheid stof
Type stof

Bodembedreigendheid stof
Bodemdoordringbaarheid stof

Bodembeschermende 
maatregelen

Samenstelling bodem
Oppervlakte insluitsysteem

Afval Bodem Water

Ligging t.o.v. oppervlaktewater
Waterbezwaarlijkheid stof

Beschermende maatregelen
Bodemdoorlatendheid stof
Oppervlakte insluitsysteem

1 2 3
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1. Bepaal of er sprake is van een afvalverwerkingsbedrijf. Zo ja, 
vermenigvuldig de vergunningshoeveelheid van iedere stof met een tarief van €340,- per 
ton. Het totaalbedrag van alle stoffen neemt u over bij de totale financiële zekerheid. U 
kunt de stappen 2 t/m 6 overslaan. 

2. Bepaal de werkinhoud (ton) van het grootste insluitsysteem (tank, 
loods of procesinstallatie). Het grootste insluitsysteem is de grootste tank, loods of 
installatie binnen de inrichting waarin milieugevaarlijke stoffen worden opgeslagen of 
verwerkt. De compartimentering van de tank, loods of installatie is hierbij niet van belang; 
het insluitsysteem wordt als geheel beschouwd. Brondocumenten zijn tanken- en 
stoffenlijsten zoals opgenomen in de omgevingsvergunning. 

3. Vermenigvuldig de werkinhoud van het grootste insluitsysteem met 
een tarief van €340 per ton.  
Vermenigvuldig de werkinhoud van het grootste insluitsysteem met een tarief van €340,- 
per ton. Het totaalbedrag neemt u over bij ‘financiële zekerheid op basis van grootste 
volume’.  

4. Stel vast of er binnen de inrichting zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) 
worden opgeslagen. Zo ja, bepaal ook het werkvolume (ton) van het grootste 
insluitsysteem van ZZS. ZZS zijn stoffen die aan de criteria voldoen zoals genoemd in 
artikel 57 van de REACH-verordening (EG 1907/2006). Indien meerdere ZZS aanwezig 
zijn, selecteert u de ZZS met het grootste insluitsysteem.  
Als er geen ZZS aanwezig zijn, kunt u volstaan met financiële zekerheid op basis van het 
grootste volume (stap 1) en vult u dit bedrag in bij de totale financiële zekerheid. U kunt 
de stappen 5 en 6 overslaan. 

4.2 Stap 1: bepaal de kosten voor de verwijdering 
en verwerking van afval  
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Afvalverwerkingsbedrijven
Afvalverwerkingsbedrijven nemen een bijzondere positie in binnen de BRZO-bedrijven. 
Vanwege de aard van de bedrijfsactiviteiten (opslag en verwerking van afval), moet voor deze 
bedrijven worden aangenomen dat bij een faillissement (al dan niet als gevolg van een 
incident) alle voorraad beschouwd moet worden als afval. Voor deze categorie bedrijven 
wordt de financiële zekerheid daarom berekend als de totaal vergunde hoeveelheid stoffen 
vermenigvuldigd met het tarief. 

Werkvolume van het grootste insluitsysteem
Bij de berekening van de omvang van de kosten zijn we op aangeven van diverse experts 
uitgegaan van de situatie waarin ten gevolge van een milieu incident het werkvolume van het 
grootste insluitsysteem als afval moet worden beschouwd. De redenering hierbij is dat stoffen 
– ook voorraden – als gevolg van een incident afval kunnen worden als niet langer met 
zekerheid uitspraken gedaan kunnen worden over de chemische samenstelling ervan. Omdat 
het in de meeste scenario’s niet aannemelijk is dat meer dan één insluitsysteem tegelijk 
aangetast raakt, is ervoor gekozen om in het model van één insluitsysteem uit te gaan. Door 
het grootste insluitsysteem te kiezen, mag verondersteld worden dat ook minder ernstige 
incidenten zijn gedekt. 

Alleen negatieve waarde
Hoewel de situatie niet ondenkbeeldig is dat (een deel van) de voorraad van de stof een 
positieve waarde vertegenwoordigt, kiezen we omwille van de onzekerheid over die positieve 
waarde en de uitvoerbaarheid (eenvoud, transparantie, administratieve lasten) voor een 
behoudende benadering en corrigeren we niet voor eventuele positieve waarde van afval.

5. Bereken de omvang van de financiële zekerheid op basis van ZZS door 
het werkvolume van het betreffende insluitsysteem te 
vermenigvuldigen met het bijbehorende tarief. Stel opnieuw het tarief vast 
aan de hand van de stoffenlijst (zie stap 2) en bereken de financiële zekerheid op basis van 
ZZS. Vul het bedrag in bij ‘financiële zekerheid op basis van ZZS’. 

6. Neem het hoogste bedrag over. Tot slot bepaalt u of de financiële zekerheid voor 
ZZS hoger uitvalt dan de financiële zekerheid op basis van grootste volume. U neemt 
vervolgens het hoogste bedrag als uitgangspunt voor financiële zekerheid voor de 
verwijdering en verwerking van afval.

U kunt verder gaan naar stap 2: bepaal de kosten voor bodem- en grondwatersanering.

Achtergrond en toelichting op de stappen
Onderstaand worden de variabelen en uitgangspunten voor de component afval nader 
toegelicht. 

Grondslag voor de financiële zekerheid zijn hoeveelheid en type stof
Het meest bepalend voor de saneringskosten van afval zijn de hoeveelheid en aard van de 
stof(fen):
• hoe groter het volume van het insluitsysteem, hoe meer te saneren afval;
• hoe gevaarlijker de stof en/of hoe moeilijker te verwerken, hoe hoger het tarief per ton.
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Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) 
Indien met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) wordt gewerkt, is het denkbaar dat het afvoeren 
en verwerken hiervan ook bij een kleinere hoeveelheid meer kosten oplevert dan het 
afvoeren van de stof die het bedrijf heeft opgeslagen in het grootste insluitsysteem. Om te 
voorkomen dat de financiële zekerheid in dat geval onterecht lager uitvalt, wordt in het model 
het werkvolume van het grootste insluitsysteem van een ZZS-stof afgezet tegen de financiële 
zekerheid op basis van de werkinhoud van het grootste insluitsysteem. Het hoogste bedrag 
geldt als totale financiële zekerheid voor de verwijdering en verwerking van afval. Dit bedrag 
dekt daardoor ook de lagere kosten voor de verwijdering van de andere (niet-ZZS) stoffen.

EVOA-tarieven leidend
Voor het bepalen van het tarief zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten van de Regeling 
EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA). De EVOA schrijft bij 
grensoverschrijdende transporten van afval een financiële zekerheidsstelling voor, ter dekking 
van de kosten waarmee de Nederlandse overheid geconfronteerd wordt bij terugname van 
een transport indien dit niet als gepland kan worden voltooid of bij illegale overbrenging van 
afvalstoffen. Daarmee biedt het een goede basis voor de tarifering van de afvalcomponent in 
ons model.
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Gevaarlijke 
stoffen

ZZS

Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld brandbaar, explosief of giftig. Zeer zorgwekkende stoffen 
zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De identificatie van zeer zorgwekkende 
stoffen volgt uit selectiecriteria die zijn vastgelegd in artikel 57 van de REACH Verordening (EG) 
1907/2006. Stoffen met een of meer van de volgende eigenschappen voldoen aan deze criteria:

• kankerverwekkend (C)
• mutageen (M)
• giftig voor de voortplanting (R)
• persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT)
• zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB)
• soortgelijke zorg (zoals hormoonverstorende stoffen)

4.3 Stap 2: bepaal de kosten voor bodem- en 
grondwatersanering
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7. Bereken de omvang van financiële zekerheidstelling voor 
bodemsanering. De financiële zekerheidstelling voor bodemsanering berekent u door 
de hoeveelheid te ontgraven en saneren grond te vermenigvuldigen met een tarief van 
€75/m3. Wanneer er geen mitigerende maatregelen zijn, moet ook rekening gehouden 
worden met grondwatervervuiling. Daarom telt u in dit laatste geval een stelpost van 
€165.000,- bij de financiële zekerheid op.

U kunt verder gaan naar stap 3: bepaal de kosten voor de zuivering en sanering van 
oppervlaktewater.

Achtergrond en toelichting op de stappen
Na de beëindiging van een majeur risicobedrijf kan binnen het perceel sprake zijn van 
verontreiniging van de bodem en het grondwater. Deze verontreinigingen moeten gesaneerd 
worden. Hoewel voor het bepalen van de bodembedreigendheid gebruik gemaakt kan 
worden van de NRB, is deze voor wat betreft mitigerende maatregelen gebaseerd op 
reguliere bedrijfsactiviteiten en niet op incidenten. Daarom gebruikt het model de NRB maar 
ten dele (stappen 1, 2 en 3) als uitgangspunt.    

Bodembedreigende stoffen
Bodemverontreiniging is de situatie waarbij stoffen door menselijk handelen/toedoen in de 
bodem zijn gekomen en één of meer van de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor mens, plant of dier, wordt verminderd of bedreigd. Een bodembedreigende stof kan 
volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) de bodem op vijf manieren 
aantasten:

1. Stel vast of er intrinsiek bodembedreigende stoffen aanwezig zijn op de 
inrichting. Hiervoor gebruikt u het stoffenschema van de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (zie bijlage 2, NRB). Met intrinsiek bodembedreigend wordt bedoeld dat de 
stof als zodanig tot bodemverontreiniging kan leiden. Als de stof niet bodembedreigend is kunt u 
de stappen 2 t/m 8 overslaan. 

2. Bepaal of de stof in de bodem door kan dringen. Ten tweede stelt u vast of de stof 
als zodanig kan doordringen in de bodem. Met name van belang is hierbij de verschijningsvorm 
van de stof: vast, vloeibaar, gasvormig (zie bijlage 2, NRB). 

3. Bepaal of de stof door uitloging in de bodem door kan dringen. Hoewel vaste of 
viskeuze stoffen als zodanig niet gemakkelijk in de bodem doordringen, kunnen sommige stoffen 
door uitloging – bijvoorbeeld bij afgifte aan hemel- of bluswater - alsnog in de bodem 
doordringen. Als de stof niet in de bodem door kan dringen kunt u de stappen 4 t/m 8 overslaan.

4. Stel vast of er voorzieningen zijn getroffen die bodemindringing van de stof 
onmogelijk maken. Vloeistofdichte voorzieningen voorkomen dat een bodembedreigende 
stof in de bodem doordringt en tijdig op wordt gevangen door een vloeistofdichte vloer of lekbak. 
Als er vloeistofdichte voorzieningen zijn getroffen kunt u de stappen 5 t/m 8 overslaan.

5. Stel vast of er voorzieningen zijn getroffen die bodemindringing van de stof 
beperken. Vloeistofkerende maatregelen, zoals een aangelegde kleilaag onder het maaiveld, 
beperken de indringing van de stof in de bodem, maar desondanks kan de stof wél in de bodem 
terecht komen. 

6. Bepaal de hoeveelheid te ontgraven en saneren grond. De hoeveelheid te 
ontgraven grond is - afhankelijk van mitigerende maatregelen – 0,5 meter of 5 meter 
vermenigvuldigd met de oppervlakte van de grootste opvangvoorziening (tankput). Als er geen 
tankput is, neemt u de berekende plasoppervlakte (onderdeel bedrijfsbrandweerrapport).
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Intrinsieke bodembedreigendheid aanwezige stoffen
De bodembedreigendheid van stoffen kan worden vastgesteld aan de hand van het 
stoffenschema (bijlage 2, deel 3) van de NRB. Een stof wordt als intrinsiek bodembedreigend 
beschouwd als de stof als zodanig voor verontreiniging van de bodem kan zorgen. Een lijst met 
niet-bodembedreigende stoffen is opgenomen in het stoffenschema van de NRB. 

Mate waarin de stof in bodem door kan dringen. 
De mate waarin de stof in de bodem door kan dringen wordt met name bepaald door de 
aggregatietoestand van de stof: gasvormig, vloeibaar (enkelvoudig of mengsels) of vast (grof/
fijn) in combinatie met de bodemsamenstelling. Gassen zijn over het algemeen vluchtig en 
dringen niet gemakkelijk in de bodem door, ook niet in vloeibare vorm. Vloeibare stoffen 
daarentegen dringen – afhankelijk van de viscositeit - makkelijker in de bodem door en kunnen 
daardoor ook in het grondwater terecht komen. Voor vaste stoffen geldt hoe fijner de deeltjes 
van de stof, hoe gemakkelijker deze in de bodem door kunnen dringen. Ook als de stof als 
zodanig niet in de bodem door kan dringen, kan alsnog bodemverontreiniging ontstaan door 
uitloging: een deel van de stof wordt afgegeven aan hemel- of bluswater en komt op die 
manier alsnog in de bodem terecht. 

Bodembeschermende maatregelen. 
Er zijn verschillende richtlijnen en voorschriften die bodembeschermende voorzieningen 
voorschrijven. 

1. Vermenging met de bodem
2. Chemische reactie met de bodem
3. Verspreiding in de bodem
4. Ongecontroleerde verplaatsing in de bodem
5. Beïnvloeding één of meer functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en 

dier

Verschillende soorten bodemverontreiniging
Bij een bedrijfsbeëindiging kan er sprake zijn van een drietal soorten bodemverontreiniging: 1) 
historische bodemverontreiniging18, 2) bodemverontreiniging als gevolg van de reguliere 
bedrijfsvoering en 3) bodemverontreiniging ten gevolge van een incident. Voor de eerste twee 
soorten bodemverontreiniging bestaan al mogelijkheden om financiële zekerheid te stellen19. 
Deze hoeven in het huidige instrument dus niet te worden meegenomen. Voor het model kan 
worden volstaan met het bepalen van de omvang van de bodemverontreiniging die het 
directe gevolg is van het incident.

Als er geen bodembedreigende stof op de inrichting aanwezig is of als er een combinatie van 
maatregelen is getroffen waardoor bodemverontreiniging wordt voorkomen, bestaat de 
component bodemverontreiniging niet of is zij verwaarloosbaar. 

Vijf factoren bepalen de omvang van de financiële zekerheid
Er zijn vijf factoren van invloed op de potentiële bodem- en grondwaterverontreiniging en 
bijbehorende saneringskosten.

5018 ‘Historische bodemverontreiniging’ is bodemverontreiniging die is ontstaan vóór 1 januari 1987.
19 Zie paragraaf 3.2 49



De grondsoort is – naast de stofeigenschappen - zeer bepalend voor de mate waarin de stof in de 
bodem kan doordringen. Experts gaven aan dat zonder homogene kleibodem - als natuurlijke 
vloeistofkering - het waarschijnlijk is dat naast bodemverontreiniging ook grondwaterverontreiniging 
optreedt. Nergens in Nederland is van nature sprake van een homogene kleibodem, waardoor in 
alle gevallen waarin geen mitigerende maatregelen zijn getroffen voor bodemverontreiniging ook 
kosten voor grondwaterzuivering worden opgenomen in de financiële zekerheid. Het model houdt 
in die gevallen rekening met deze kosten door middel van een stelpost voor grondwaterzuivering.

Oppervlakte en hoeveelheid te ontgraven grond
Zowel in PGS 15: “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”, als in PGS 29: “Bovengrondse opslag 
van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks”, worden opvangvoorzieningen verlangd 
voor de insluitsystemen (loodsen of tanks). Voor opslag worden vloeistofdichte maatregelen 
voorgeschreven, maar zijn in sommige gevallen ook vloeistofkerende maatregelen toegestaan, mits 
deze in combinatie met andere maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 
Aangenomen wordt dat bij een loss of containment scenario de stof weliswaar vrij kan komen, 
maar de vloeistofplas beperkt wordt door de opvangvoorziening (tankput). De oppervlakte van de 
grootste opvangvoorziening bepaalt in dat geval daarom de oppervlakte van de 
bodemverontreiniging. De hoeveelheid te ontgraven grond is gelijk aan die oppervlakte 
vermenigvuldigd met 0,5 meter (de diepte van de afgraving).

In het geval geen tankput aanwezig is, kan een gelekte vloeistof zich uitbreiden tot een vloeistofplas. 
De oppervlakte hiervan is vooraf moeilijk exact vast te stellen doordat zij in de praktijk van 
meerdere factoren afhankelijk is, zoals de viscositeit van de vloeistof, de ondergrond en de 
uitgestroomde hoeveelheid. Door middel van effect modelleringssoftware kan de plasafmeting voor 
verschillende ondergronden worden berekend.

Los van specifieke voorschriften, richtlijnen of regelgeving zien we in de praktijk twee typen van 
bodem beschermende maatregelen: maatregelen die bodemindringing van de stof onmogelijk maken 
(vloeistofdichte maatregelen) en maatregelen die de bodemindringing van de stof beperken (vloeistof 
kerende maatregelen). 

Met vloeistofdichte maatregelen bedoelen wij in dit model maatregelen waardoor (ook) in geval van 
een ernstig incident de stof niet in de bodem zal doordringen (nb. Op dit punt wijken wij af van de 
definitie van de NRB, waarin de vloeistofdichte maatregelen alleen betrekking hebben op een lekkage 
als gevolg van reguliere bedrijfsactiviteiten). Er is dan sprake van geen of zeer geringe 
bodemverontreiniging. 

Bij de toepassing van vloeistofkerende maatregelen, zal de stof als gevolg van een incident weliswaar in 
de bodem  kunnen doordringen, maar – aangenomen dat er direct actie wordt ondernomen - beperkt 
de diepte zich tot de vloeistof kerende voorziening. Experts geven aan dat in die situatie beperkt 
(0,5m diepte) hoeft te worden ontgraven en gesaneerd. Deze laatste situatie is bijvoorbeeld van 
toepassing op een PGS29 tankopslag, zonder vloeistofdichte tankput. Zo’n ‘ingeterpte tankput’ is veelal 
vloeistofkerend, maar niet vloeistofdicht. In gevallen waarbij geen bodembeschermende maatregelen 
zijn getroffen, zal de bodem volgens de geraadpleegde experts tot 5m diepte moeten worden 
gesaneerd20.

Bodemdoorlatendheid. 
De samenstelling van de bodem bepaalt de doorlatendheid van de bodem; een homogene kleibodem 
laat nagenoeg geen (vloei)stoffen door, terwijl een homogene zandbodem gemakkelijk (vloei)stoffen 
doorlaat. Van heterogene (samengestelde) bodemstructuren wordt aangenomen dat ze vloeistoffen 
doorlaten met een snelheid die daar tussenin ligt.

5251
20 Overigens zullen majeure risicobedrijven in regel verplicht zijn om bodembeschermende maatregelen te treffen. Dit scenario komt 
daardoor niet veel of zelfs helemaal niet voor.



De omvang van de vloeistofplas bepaalt in dat geval de oppervlakte van de bodemverontreiniging. 
Bedrijven waarop dit van toepassing is, zijn verplicht deze berekeningen aan het bevoegd gezag te 
overleggen. Deze berekeningen vragen om maatwerk en laten zich om die reden moeilijk in ons 
model vangen.

Toelichting op de tarieven

Bodemsanering
Voor ontgraven en saneren van verontreinigde grond wordt in het model een tarief aangehouden 
van €75,- per m3. Dit is een optelsom van het gemiddelde tarief voor de ontgraving en verwerking 
van vervuilde grond dat de richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit vermeldt. In de 
praktijk zullen de kosten voor bodemsanering afhankelijk zijn het type grond en van de toegepaste 
saneringstechniek, maar om redenen van eenvoud en praktische bruikbaarheid hanteren we een 
gemiddeld tarief. Aangenomen wordt dat dit tarief een goed deel van de saneringskosten zal 
dekken.

Grondwaterzuivering 
Er zijn vele technieken beschikbaar voor de zuivering van grondwater, maar deze laten zich op 
hoofdlijnen verdelen in horizontale en verticale onttrekking van grondwater. In de praktijk zullen de 
kosten voor de zuivering van grondwater bepaald worden door de toegepaste techniek, maar 
omwille van eenvoud en toepasbaarheid gaan we in het model uit van de kosten van een relatief 
eenvoudige zuiveringsinstallatie voor verticale onttrekking met een beperkte diepte. Er wordt 
hiervoor een stelpost aangehouden van €165.000,- die bestaat uit de kosten voor aanleg en 
instandhouding. De stelpost is gebaseerd op de kengetallen die worden genoemd in de richtlijn 
herstel en beheer (water)bodemkwaliteit.
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Achtergrond en toelichting op de stappen 
Na de beëindiging van een majeur risicobedrijf kan buiten het perceel sprake zijn van 
verontreiniging van het oppervlaktewater. Deze verontreiniging moet gesaneerd worden.

Drie vormen van aquatische milieuschade
Een onvoorziene lozing op het oppervlaktewater van een waterbezwaarlijke stof kan leiden tot 
drie vormen van schade aan het aquatisch milieu:
1. Toxische effecten (volumecontaminatie)
2. Sterfte van aquatische organismen door zuurstofdeletie
3. De vorming van drijflagen

Vijf factoren bepalen de potentiële saneringskosten voor oppervlaktewater
Er zijn vijf variabelen die de mate van waterverontreiniging bepalen.

Ligging inrichting ten opzichte van oppervlaktewater
De ligging van de inrichting en de nabijheid van oppervlaktewater bepalen of een (in)directe 
lozing op het oppervlaktewater aannemelijk is. Als een risicobedrijf niet in verbinding staat met 
oppervlaktewater, dan is een waterverontreiniging door een onvoorziene lozing uit te sluiten.

Waterbezwaarlijkheid van de aanwezige stoffen 
De mate van waterbezwaarlijkheid van de aanwezige stoffen bepaalt het effect op het aquatisch 
milieu. Hoe hoger de toxiciteit, hoe groter de impact op het milieu. De H-zinnen H400 t/m H420 
uit de Europese CLP-verordening geven de mate van gevaar voor het aquatisch milieu aan. Per 
H-zin (voorheen R-zin) is een toxische drempelwaarde vastgesteld.

1. Bepaal of de inrichting in direct contact staat met een watersysteem (rivier, kanaal, 
meer, kustgebied). Bepalend is of de stof bij een onvoorziene lozing zich kan verspreiden in het 
oppervlaktewater. Ook een ringsloot die in contact staat met een groter watersysteem moet daarom tot 
oppervlaktewater worden gerekend. Als de inrichting niet in contact staat met oppervlaktewater, kunt u de 
stappen 2 t/m 6 overslaan.

2. Stel vast of er waterbezwaarlijke stoffen worden opgeslagen binnen de inrichting. 
Hiervoor gebruikt u de H-zinnen H-400 t/m H-420 uit de Europese CLP-verordening. Als de stof tot één 
van de genoemde categorieën behoort, moet worden aangenomen dat de stof waterbezwaarlijk is. Als de 
stof niet waterbezwaarlijk is, kunt u de stappen 3 t/m 6 overslaan. 

3. Bepaal door middel van de Milieu Risico Analyse (Proteus III) of er sprake is van een 
MSI <0,1. Middels de milieurisicoanalyse wordt de impact op het aquatisch milieu (milieuschade-index, 
MSI) bepaald op basis van stofeigenschappen, effect beperkende maatregelen  en het ontvangend 
watersysteem. Dit effect wordt uitgedrukt in de MSI. Experts stellen dat een MSI<0,1 acceptabel is.

4. Bepaal tot welke categorie stoffen de waterbezwaarlijke stoffen binnen de 
inrichting behoren. Drijflaagvormende stoffen zijn stoffen die niet oplossen en een lager soortelijk 
gewicht hebben dan water. Aquatoxische stoffen zijn stoffen die oplossen in water en giftig zijn voor het 
aquatisch milieu. Stoffen met een hoog biochemisch zuurstofverbruik (BZV) zijn stoffen die intrinsiek niet 
giftig zijn voor het aquatisch milieu, maar door biologische afbraakprocessen zuurstof aan het water 
onttrekken. Persistente stoffen die bezinken, zijn stoffen die weliswaar niet oplossen in water, of 
drijflaagvormend zijn, maar stoffen die zich gemakkelijk aan de waterbodem hechten.

5. Bereken (met Proteus III) de stofuitstroom van de onvoorziene lozing. Door middel van 
het rekenmodel Proteus III kunt u de hoeveelheid uitgestroomde stof (m3) berekenen bij een onvoorziene 
lozing.

6. Bereken de potentiële saneringskosten door 10% van de stofuitstroom te 
vermenigvuldigen met het sanerings-/ zuiveringstarief per m3. Afhankelijk van het soort 
stof, moet een saneringstechniek worden toegepast. De toegepaste techniek is bepalend voor de hoogte van 
de saneringskosten. Een drijflaag moet worden verwijderd, volumecontaminatie moet worden gezuiverd, bij 
BZV stoffen moet het water worden belucht en bij bezinkende stoffen moet de waterbodem worden 
gesaneerd. 5655



c. Drijflaag vormende stoffen (onopgeloste stoffen): Drijflaagvormende stoffen zijn stoffen die 
niet oplossen in water en vanwege hun soortelijk gewicht (<1000kg/m3) niet doordringen 
in de waterkolom, maar een laag op het water vormen. De dikte van de drijflaag kan 
variëren met de soort verontreiniging. De grootte van de drijflaag wordt bepaald door de 
hoeveelheid verontreiniging en het soortelijk gewicht van de geloosde stof.

d. Persistente stoffen die bezinken: Stoffen die bezinken en zich gemakkelijk hechten aan de 
waterbodem, zorgen op die manier voor verontreiniging. De saneringskosten (financiële 
zekerheid) bestaan uit het baggeren (ontgraven) van de waterbodem en het saneren van 
het verontreinigde slib. Hoe groter het verontreinigde oppervlak van de waterbodem, des 
te hoger de kosten zullen zijn. 

Type ontvangend oppervlakte water
De grootte en dynamiek van het ontvangend oppervlaktewater waarin de lozing terecht komt 
bepalen de impact ervan op het aquatisch milieu, dus de hoogte van de saneringskosten. Er 
wordt in het beoordelingskader van Rijkswaterstaat voor onvoorziene lozingen onderscheid 
gemaakt in rivieren en kanalen, meren en vijvers en kustgebieden. Hoe groter en dynamischer 
het ontvangend oppervlaktewater, hoe kleiner de impact is op het aquatisch milieu. Het type 
en volume van het oppervlaktewater worden uitgedrukt in een weegfactor. Het effectvolume 
wordt gecorrigeerd met deze weegfactor tijdens de MRA, alvorens het potentiële effect op 
het aquatisch milieu wordt vastgesteld. Belangrijk daarbij is dat de verontreiniging tijdig kan 
worden ingesloten. Wanneer dit niet het geval is, lost deze op en moet deze als onvoorziene 
lozing worden beschouwd die niet kan worden gesaneerd en dus ook geen saneringskosten 
met zich meebrengt.

Milieu Risico Analyse (MRA) en Proteus III 
De ‘stand der veiligheidstechniek (SVT)’ schrijft de procedures, voorzieningen en maatregelen voor 
die onder meer de omvang van onvoorziene lozingen met een negatief effect op de waterkwaliteit 
reduceren. Door middel van een MRA wordt berekend (met het rekenmodel Proteus III) wat 
daarna op basis van de aanwezige stof, het aangrenzende watersysteem en de genomen 
maatregelen het effect is op het aquatisch milieu21. Als de MRA laat zien dat het effect (Milieu 
Schade Index) acceptabel (<0,1) is, hoeft er geen rekening gehouden te worden met kosten voor 
sanering van het watersysteem die meegenomen moeten worden in de financiële zekerheid.

Stofeigenschappen
De eigenschap van de waterbezwaarlijke stof bepaalt de hoedanigheid van de verontreiniging. Er is 
onderscheid aan te brengen in vier categorieën stoffen met bijhorende verontreiniging:
a. Aquatoxische stoffen (opgeloste stoffen): Aquatoxische stoffen zorgen door oplossing in het 

oppervlaktewater (volumecontaminatie) voor negatieve milieueffecten. De hoeveelheid 
geloosde verontreiniging en de toxiciteit (gevaarsconcentratie) van de stof bepalen de 
hoeveelheid verontreinigd oppervlaktewater. Hoe groter de hoeveelheid verontreiniging en/of 
hoe hoger de toxiciteit, hoe hoger de hoeveelheid verontreinigd oppervlaktewater. De acute 
toxiciteit wordt uitgedrukt in de LD50 waarde van een stof: de concentratie van een stof die 
tijdens proefomstandigheden bij 50 procent van een populatie tot de dood leidt. 

b. Biologisch afbreekbare stoffen: Biologische afbreekbare stoffen hebben door hun biochemisch 
zuurstofverbruik (BVZ) een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Door het afbraakproces 
wordt zuurstof onttrokken aan het watersysteem, waardoor vissterfte kan optreden. Hoe 
groter de hoeveelheid verontreiniging en/ of hoe hoger het BZV van de stof, hoe groter de 
hoeveelheid aangetast oppervlaktewater.
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Correctie op de lozingsformules
De uitstroomhoeveelheden die met het Proteus rekenmodel berekend worden (in het kader 
van de milieurisicoanalyse), gaan uit van een maximaal te verwachten loss of containment 
scenario (worst case). Dat maakt dat een correctie van de uitstroomhoeveelheden in de rede 
ligt. Een kleinschaliger loss of containment (realistic case) is meer waarschijnlijk. Zeker wanneer 
een bedrijf mitigerende maatregelen heeft getroffen. Bovendien moet rekening gehouden 
worden met het gegeven dat een substantieel deel van de verontreiniging door verspreiding 
en natuurlijke afbraak in de tijd in de regel niet zal worden geruimd en er derhalve minder 
saneringskosten worden gemaakt. Een forse reductiefactor doet daarmee recht aan de realistic 
case benadering en de praktijk.

Saneringstechnieken en tarieven
• Drijflaagverwijdering. Drijflaagvormende stoffen moeten doormiddel van absorptie worden 

verwijderd uit het watersysteem. De kosten hiervoor worden met name bepaald door de 
hoeveelheid onvoorzien geloosde stof en in mindere mate de viscositeit. Omwille van eenvoud en 
toepasbaarheid, kiezen we ervoor alleen te rekenen met de hoeveelheid geloosde stof. BRZO-
experts van Rijkswaterstaat geven aan dat de kosten voor drijflaagverwijdering ongeveer €10.000,- 
per kg geloosde stof bedragen. Deze kosten zijn inclusief verzamelen, transport, opslag en 
verwerking.

• Waterzuivering. Aquatoxische stoffen moeten door middel van zuivering uit de waterkolom worden 
verwijderd. Hiervoor is het ten eerste noodzakelijk dat de stof op enige wijze ingesloten kan 
worden, zodat het totale effectvolume gezuiverd kan worden. Uit onderzoek in opdracht van 
Rijkswaterstaat blijken de kosten voor waterzuivering tussen de €500,- en €2000,- per kg 
verontreiniging te liggen (Witteveen&Bos, 2007). Als vuistregel wordt een bedrag van €1000,- per 
kg aangehouden.

• Noodbeluchting. Wanneer BZV stoffen in het oppervlaktewater terecht komen, is de enige remedie 
om het water extra te beluchten, ter voorkoming van massale vissterfte. Hiervoor kan een 
noodbeluchtingsinstallatie worden ingezet. Voor de inzet van een dergelijke installatie wordt een 
stelpost opgenomen22.

• Sanering waterbodem (baggeren). Wanneer persistente stoffen zich hechten aan de waterbodem, 
moet deze worden gesaneerd. De kosten voor het baggeren en transporteren van een 
verontreinigde waterbodem lopen uiteen van €1,5 tot €5,- per m3, afhankelijk van de lokale 
omstandigheden en de toegepaste technieken. De kosten voor de verwerking en reiniging van de 
baggerspecie liggen volgens de richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit tussen de €20,- 
en €60,- per ton droge stof, afhankelijk van de toegepaste technieken. Omwille van de eenvoud en 
toepasbaarheid van het model hanteren we daarom een gemiddeld totaaltarief van €45,- per m3.
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22 Ten tijde van de verschijning van dit rapport waren de kosten voor een noodbeluchtingsinstallatie niet bekend.
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Omvang financiële zekerheid
Hieronder presenteren we de uitkomsten van de berekening van de financiële zekerheid 
wanneer we het finale model, zoals toegelicht in hoofdstuk 4, toepassen op de tien 
geselecteerde cases.

* Bij afval zijn we uitgegaan van een tarief van € 340,- per ton,; ingeval van ZZS € 500,- per ton,  

** De zekerheidstelling is € 0,- vanwege de aard van de stoffen (gasvormig).    

5.1 Inleiding

Om het model te valideren en het gebruiksgemak ervan in de praktijk te toetsen, hebben we 
het toegepast op een aantal cases. Daarbij hebben we ook cases betrokken van een 
omgevingsdienst die niet geconsulteerd was in de fase van de ontwikkeling van het model, te 
weten de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. 

Doel van deze stap is tweeledig: 

1. Het bepalen van de omvang van de te dekken maatschappelijke kosten bij concrete cases, 
waaronder het toetsen van de gevoeligheid van het model, ofwel “hoe werken de door ons 
gekozen parameters door bij concrete vergunningen?”

2. Het toetsen van de werking van het model in de praktijk op basis van de ontwerpcriteria in 
hoofdstuk 2.

We beginnen met het overall beeld in paragraaf 5.2, over de uitkomsten en werking van het 
model. In paragraaf 5.3 geven we een beknopte beschrijving van de door ons gebruikte cases. 
De cases dienen om de werking van het model aan te tonen en zijn niet getoetst op feitelijke 
en juridische juistheid.
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5.2 Overall beeld

Case 1 2 3 4 5

Een producent van 
chemische 

katalysatoren voor 
de procesindustrie. 

Een olieterminal 
waar overslag en 

opslag van fossiele 
brandstoffen plaats 

vindt.

Een chemisch 
producent van 

kunststof 
halffabricaten en 

proceschemicaliën.

Een opslagterminal 
waar overslag en 

opslag van 
chemicaliën plaats 

vindt.

Productie en opslag 
van diverse 

aardolieproducten 
en chemicaliën

Afval* € 850.000 € 19.142.000 € 1.100.000 € 11.196.500 € 30.600.000
Bodem € 0 € 1.049.175 € 0 € 711.600 € 9.946.875
Water € 29.000.000 € 28.000.000 € 0 € 425.000 onbekend
Totaal € 29.850.000 € 48.191.175 € 1.100.000 € 12.333.100 € 40.546.875

Case 6 7 8 9 10

Productie en opslag 
van kunstmest. 

Chemisch producent 
van kunststof 

halffabricaten en 
proceschemicaliën

Een afvalverwerker 
van edelmetalen.

Vloeistof- en 
gashaven 

(ammoniak, 
benzeen, nafta etc.)

Vloeibare 
grondstoffen en 

producten krakers

Afval* € 13.600.000 € 0 € 1.700 € 952.000 € 10.200.000
Bodem € 23.475 € 0 € 0 € 37.500 € 0
Water € 0 € 0 € 0 stelpost  BZV € 0

Totaal € 13.623.475      € 0 ** € 1.700 € 989.500 € 10.200.000
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De uitkomsten laten zien dat er grote verschillen zijn wat betreft de totale omvang van de 
financiële zekerheid. De verschillen hangen samen met: 

• de omvang van de aanwezige stoffen: “hoe meer stoffen, hoe meer afval”;
• de aard van de stoffen: dit is (mede) bepalend voor de saneringskosten van bodem en/of 

oppervlaktewater (zie hoofdstuk 4);
• de effectmitigerende maatregelen: dit is van invloed op de omvang van de kosten voor het 

saneren van de bodem en oppervlaktewater (zie zie hoofdstuk 4).    

Werking in de praktijk
De case studies dienden niet alleen om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van het model 
maar ook  in de praktische bruikbaarheid ervan. Laat het model zich snel en eenvoudig 
invullen? Kunnen de benodigde gegevens gemakkelijk uit de vergunning(aanvraag) worden 
gehaald? Hoeveel tijd neemt het toepassen van het model op een concrete vergunning in 
beslag? De omgevingsdiensten waarmee we de case studies hebben uitgevoerd, bleken goed 
met het model uit de voeten te kunnen. De kostencomponenten werden herkend en als zeer 
bepalend voor de milieusaneringskosten ervaren. De voor het invullen van het model 
benodigde gegevens bleken relatief gemakkelijk en snel raadpleegbaar.
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5.3 Toelichting cases
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6 Concluderend

6.1 Inleiding

6.2 Beschouwing op het model

6.3 Samenvattend: toets aan de uitgangspunten



Het instrument financiële zekerheidsstelling staat niet op zichzelf, 
integendeel! 
Vertrekpunt van het onderzoek was het gegeven dat er een model ontwikkeld moest worden 
met behulp waarvan de hoogte van financiële zekerheid kan worden berekend. Dat tegen de 
achtergrond van de hoge maatschappelijke kosten die voortvloeiden uit de faillissementen van 
Thermphos en Chemiepack. 

Vanuit het perspectief van de financiële zekerheidsstelling is het belangrijk om bij het 
beoordelen van beide cases in ogenschouw te houden dat beide bedrijven zich niet hielden 
aan de vergunningvoorschriften. Dat is één van de redenen waarom de maatschappelijke 
kosten uiteindelijk zo hoog uitpakten. 

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van ons model is dat de majeure risicobedrijven 
beschikken over een actuele vergunning en zich aan de voorschriften daarvan houden. Wij 
koppelen de naleving van de wet- en regeling daarmee nadrukkelijk los van het instrument van 
financiële zekerheidsstelling. Het instrument is – zoals ook gesteld wordt door de Rli – 
nadrukkelijk geen vrijbrief om als bedrijf minder preventieve maatregelen te treffen of 
bepaalde vergunningvoorschriften niet na te leven. 

Het is de primaire verantwoordelijkheid van bedrijven om milieuschade te allen tijde te 
voorkomen, te minimaliseren, dan wel te herstellen. Dat binnen de randvoorwaarden die de 
overheid stelt. Voor de overheid is dan ook een belangrijke rol weggelegd bij het formuleren 
van scherpe vergunningvoorschriften en het inrichten van een effectief stelsel van toezicht en 
handhaving.

6.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken hebben we het model financiële zekerheidsstelling uitgewerkt. 
De ontwikkeling ervan was – zoals eerder opgemerkt – een iteratief proces dat uiteindelijk 
heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten, ontwikkelcriteria en de uitwerking van de 
‘kostensoortenbenadering’. 

Bij de concretisering van deze benadering zijn opnieuw diverse keuzen gemaakt die uiteindelijk 
resulteerden in een blauwdruk van het model. De kostensoorten en hun drivers zijn nader 
afgebakend, gedefinieerd en in onderling verband gebracht. Tot slot hebben we gezocht naar 
data over de omvang van de hanteren parameters en de consequenties daarvan 
doorgerekend en uitgedrukt in bedragen (financiële zekerheidsstelling). 

Gedurende dit zoekproces waarbij we de opdrachtgever en de klankbordgroep nauw hebben 
betrokken, hebben we een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Vaak in detail, 
soms op hoofdlijnen. Voor een beperkt aantal vragen geldt dat ze, op basis van de huidige 
inzichten, niet te beantwoorden zijn. Uiteraard hebben we dat in de tekst gemotiveerd. 

In dit hoofdstuk reflecteren we in beschouwende zin op de onderzoekvragen (paragraaf 6.2). 
In de afsluitende paragraaf (6.3) leggen we het model nog een keer expliciet langs de 
uitgangspunten en ontwerpcriteria.
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6.2 Beschouwing op het model
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Op basis van deze uitgangspunten hebben we bij de ontwikkeling van het model geredeneerd 
vanuit een realistic case benadering. Wat zijn, gegeven het principe dat een risicobedrijf een 
actuele vergunning heeft en zich aan de voorschriften houdt, de milieueffecten en de daarmee 
samenhangende saneringskosten? Omdat een bedrijf tal van mitigerende maatregelen dient te 
treffen (de rechterkant van de bow tie), zijn de saneringskosten in veel gevallen aanzienlijk 
lager dan bij Chemie-Pack en Thermphos. Kortom, maatschappelijke kosten zijn niet per 
definitie te vermijden, maar worden wel verminderd. Tegelijkertijd komt de concurrentiepositie 
van het betrokken bedrijfsleven niet in gevaar.

Het model categoriseert aan de hand van type milieueffecten en werkt 
met de ‘grootste gemene deler’
Bij de ontwikkeling van het instrument voor financiële zekerheidsstelling hebben we ons 
bewogen tussen twee uitersten op een continuüm. Aan de ene kant gaat het er om zoveel 
mogelijk recht te doen aan de grote diversiteit van majeure risicobedrijven. Een puur 
individuele benadering leidt dan tot optimaal maatwerk maar doet afbreuk aan de eenvoudige 
toepassing van het model, hetgeen door de Rli als randvoorwaarde is benoemd. Het andere 
uiterste ‘alle bedrijven over één kam scheren’ leidt tot een zeer hanteerbaar systeem maar 
doet onvoldoende recht aan de grote verschillen tussen de bedrijven. 

Bij de ontwikkeling van het model is steeds gezocht naar een balans. In eerste instantie hebben 
we gezocht naar een categorisering van de risicobedrijven in termen van activiteiten, omvang 
en dergelijke. Deze lijn hebben we snel verlaten omdat we niet konden terugvallen op 
bestaande indelingen. De reden hiervoor is dat deze geen verband houden met eventuele 
saneringskosten. 

In lijn met de hierboven opgebouwde redenering hebben we bij de ontwikkeling van het 
instrument de ‘kans’ op een incident buiten beschouwing gelaten. Die wordt immers langs 
andere lijnen (actuele vergunning, preventieve maatregelen, systeem van toezicht) 
geminimaliseerd. Uitgangspunt is dat op een zeker moment het bedrijf failliet gaat, al dan niet 
als gevolg van een incident en de saneringskosten niet uit de boedel gefinancierd kunnen 
worden. Daarmee wordt bovendien voorkomen dat de financiële zekerheidstelling 
onderhandelbaar wordt en de prikkel tot het nemen van preventieve maatregelen wegneemt. 

Het instrument financiële zekerheidstelling beoogt de maatschappelijke 
kosten te verminderen
Zoals eerder opgemerkt, waren de maatschappelijke kosten die voortkwamen uit de 
afwikkeling van de bedrijfsbeëindiging van Thermphos en Chemie-Pack extreem hoog. In beide 
gevallen was er sprake van een niet voorziene keten van ongewenste gebeurtenissen met 
navenante milieuschade tot gevolg. In die zin kan in beide gevallen gesproken worden van 
twee zeer uiteenlopende worst case scenario’s. Dat er zich de afgelopen decennia geen 
vergelijkbare gevallen hebben voorgedaan illustreert dit. Hiermee zeggen we overigens niet 
dat het niet meer voor zal komen. 

Tegen deze achtergrond is het van belang het primaire doel van het instrument van financiële 
zekerheidsstelling scherp te stellen. In de woorden van de Rli – en aan ons meegegeven als 
‘één van de uitgangspunten van het model – gaat het om het verminderen van het 
totaalbedrag aan onverhaalbare schade voor de maatschappij. Tegelijkertijd voegt de Rli er aan 
toe dat de concurrentiepositie van bedrijven niet in gevaar mag komen.

7877



Ook voor de vergunningverlener is de extra inspanning minimaal. Uit een eerste analyse kwam 
naar voren dat de toepassing van het model op een bestaande vergunning hooguit een half 
uur kost. Hetgeen aangeeft dat de bestuurlijke lasten beperkt zijn.Vervolgens is de vraag aan 
de orde op welke wijze de bedrijven de financiële zekerheid feitelijk gaan stellen. Deze 
vormvraag viel buiten bestek van het onderzoek. Wel kunnen wij ons voorstellen dat de 
vergunningverleners ondersteuning behoeven bij de beoordeling hiervan.

Na wat omwegen en geïnspireerd door enkele voorbeelden uit andere stelsels, zijn we 
vervolgens gaan redeneren vanuit categorieën milieueffecten. De gedachtegang hierachter is dat 
een incident leidt tot milieueffecten die vervolgens saneringskosten tot gevolg hebben die na 
een faillissement van het bedrijf tot maatschappelijke kosten kunnen leiden.

De saneringskosten vallen uiteen in drie hoofdcategorieën, te weten: i) het afvoeren van afval, 
ii) het saneren van het grond- en / of oppervlaktewater en  iii) het saneren van de bodem. 
Om de omvang van de potentiële kosten te berekenen, hebben we – op basis van 
dossierstudie en expert judgement – parameters benoemd en gekwantificeerd. Daarin 
hebben we steeds gezocht naar de ‘grootste gemene deler’. Natuurlijk zijn er dan, zoals bij 
ieder model, situaties die niet geheel ondervangen worden. De uitvoerbaarheid aan de andere 
kant wordt er door vergroot.

Het model is eenvoudig toepasbaar
Bij de uitwerking van het model sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande definities en 
informatiestromen. Wanneer een bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, dienen tal van 
gegevens te worden overlegd. Omdat op dat moment de financiële zekerheidsstelling aan de 
orde is, sluiten we aan op deze informatiestroom. 

De vergunningverlener kan het model eenvoudig vullen met (een selectie van) de informatie 
die sowieso nodig is bij het beoordelen van de vergunningaanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om gegevens over de omvang van het grootste insluitsysteem, de stof(fen) waarmee gewerkt 
wordt en dergelijke. Het bedrijf merkt daar in het geheel niets van. Een verhoging van 
administratieve lasten is daarmee niet aan de orde. 
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uit van een reëel scenario waarbij rekening gehouden wordt met de mitigerende maatregelen 
die bedrijven getroffen hebben om de omvang van de milieuschade te minimaliseren.

We redeneren vanuit de milieuschade die op kan treden als gevolg van een incident. Daarbij 
onderscheiden we diverse kostensoorten en drivers. Afhankelijk van onder meer de omvang 
van de insluitvoorziening, type stof en dergelijke kan met behulp van het model de omvang 
van de financiële zekerheidsstelling bepaald worden. Daarmee doen we op die punten recht 
aan de overeenkomsten en verschillen tussen bedrijven.  

Zie hiervoor uitgangspunt 1.

In het model redeneren we vanuit een bedrijfsbeëindiging als gevolg van een incident. 

De vorm van de financiële zekerheidsstelling was geen onderwerp van onderzoek.

Bij de ontwikkeling en uitwerking van het model zijn we uitgegaan van de randvoorwaarden en 
criteria die de opdrachtgever ons bij de start van het onderzoek heeft meegegeven. De door 
de Rli genoemde randvoorwaarden waren daar onderdeel van. Tijdens het onderzoek hebben 
we deze randvoorwaarden getoetst en – na overleg met de opdrachtgever en klankbordgroep 
– aangevuld. 

Onderstaand gaan we per randvoorwaarde en ontwikkelcriterium kort in op de wijze waarop 
we deze een plaats hebben gegeven.

De omvang van de financiële zekerheidsstelling wordt vastgesteld gedurende de 
vergunningverleningsprocedure. Uitgangspunt daarbij is dat het bedrijf de wet- en regelgeving 
naleeft. In de fase van toezicht en handhaving speelt het instrument geen rol. 

Het model gaat uit van de premisse dat er zich op enig moment een incident voordoet. Dat 
neemt niet weg dat bedrijven allerlei maatregelen treffen om het risico op een incident te 
minimaliseren. 

Voor het berekenen van de omvang van de milieuschade als gevolg van een incident gaan we
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6.3 Samenvattend: toets aan de uitgangspunten

Uitgangspunt 1. Het instrument financiële zekerheidsstelling is bedoeld om niet-
verhaalbare milieuschade te minimaliseren. Het is géén toezicht- of handhavingsinstrument.

Uitgangspunt 2. Bij het ontwikkelen van het model kijken we niet naar risico’s maar naar 
effecten: het gaat om het afdekken van de schade ‘in het geval dat….’

Uitgangspunt 3. De hoogte van de financiële zekerheidstelling moet gebaseerd zijn op 
een reëel scenario en niet op het ergst denkbare scenario*.

Uitgangspunt 4. Gelijke bedrijven worden gelijk behandeld*.

Uitgangspunt 5. De financiële zekerheid dient dekkend te zijn voor de situatie dat een 
bedrijf de regelgeving naleeft en over een actuele (‘kloppende’) vergunning beschikt.

Uitgangspunt 6. Bij het bepalen van de hoogte van de financiële zekerheid volstaat het 
om de situatie van een bedrijfsbeëindiging als gevolg van een incident te verkennen; hierin 
zitten automatisch ook de milieugerelateerde kosten bij een regulier faillissement van 
hetzelfde bedrijf.

Uitgangspunt 7. De vorm waarin de financiële zekerheidsstelling gegoten wordt, is aan 
de bedrijven zelf.*



administratieve lasten niet toenemen.

Zie ontwerpcriterium 3.
De omvang van de saneringskosten is de basis voor de financiële zekerheidstelling. De 
financiële positie is niet in het model opgenomen.

Onze redeneerlijn is veelvuldig op transparantie en logica getoetst bij deskundigen. Zij 
onderschreven de door ons gevolgde redeneringen waarbij we steeds gezocht hebben naar 
mogelijkheden om te komen tot een uniforme benadering en tegelijkertijd voldoende recht te 
doen aan de verschillen tussen bedrijven.

De geraadpleegde vergunningverleners kunnen uitstekend met het model uit de voeten. 

Het model maakt gebruik van gegevens die bedrijven sowieso bij de vergunningaanvraag 
moeten overleggen. Er wordt niet om aanvullende gegevens gevraagd waardoor de
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6.3 Samenvattend: toets aan de uitgangspunten

Uitgangspunt 8. De financiële positie van een bedrijf wordt niet meegenomen bij het 
bepalen van de hoogte van de financiële zekerheid. Ontwerpcriterium 4. Bedrijven zal worden gevraagd om zelf informatie te verschaffen 

aan het bevoegd gezag ten behoeve van de financiële zekerheidsstelling.

Ontwerpcriterium 1. Het model geeft op een transparante en eenduidige wijze inzicht 
in de hoogte van de te stellen financiële zekerheid, waarbij deze laatste op een logische 
manier samenhangt met de omvang van de saneringskosten die in het geval van een 
bedrijfsbeëindiging zouden ontstaan of aan het licht zouden (kunnen) komen.

Ontwerpcriterium 2. Het model moet eenvoudig kunnen worden toegepast door het 
bevoegd gezag in de fase van de vergunningverlening. Hiertoe sluit het zo veel mogelijk aan 
bij bestaande indelingen, gebruikte begrippen en definities. 

Ontwerpcriterium 3.  Toepassing van het model brengt zowel voor het bedrijfsleven als 
voor het bevoegd gezag zo beperkt mogelijke administratieve lasten met zich mee.
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