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In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden 

gelden de navolgende bepalingen met betrekking tot de terrorismedekking 

bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-

schaden N.V. (NHT).  Daar waar Algemene Voorwaarden of Bijzondere 

Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden strijdig zijn, prevaleren de 
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Aanvullende Voorwaarden en de daarop berustende bepalingen 

wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:

1.1  Terrorisme

 Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het 

kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet financieel toezicht 

genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een 

reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen 

als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan 

niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat 

dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij 

aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig orga-

nisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk 

om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 

verwezenlijken.

1.2  Kwaadwillige  besmetting

 Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet 

financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen)verspreiden 

van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe 

fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel 

en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge 

hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan 

zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen 

kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen)verspreiden 

- al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of 

uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze 

en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3  Preventieve  maatregelen

 Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen 

maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme 

en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar 

zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

1.4 Nederlandse  Herverzekeringsmaatschappij  voor  Terrorisme-

schaden  N.V.  (NHT)

 Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte 

herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit 

hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland 

toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de 

verwezenlijking van de in artikel �.�, �.2 en �.3 omschreven risico ’s, 

in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.5  Verzekeringsovereenkomsten

a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkom-

stig het bepaalde in artikel �:� onder "staat waar het risico is gelegen" 

van de Wet financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland 

gelegen risico’s.

b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met 

een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, 

indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 

gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering 

betrekking heeft.

c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten 

met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Neder-

land, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in 

Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de 

verzekering betrekking heeft.

1.6  In Nederland toegelaten verzekeraars

 Levens-, Natura-uitvaart en Schadeverzekeraars die op grond van 

de Wet financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verze-

keringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het 
terrorismerisico

2.� Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel �.�, �.2 en 

�.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende 

polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurte-

nis die (direct of indirect) verband houdt met:

- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen;

- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terro-

risme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 

hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’,  

geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere 

bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, 

is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake 

van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het ter-

rorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met ver-

mogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van 

de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. 

Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde ver-

mogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel 

toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken 

verzekering.

2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde 

aanspraken tot maximaal � miljard euro per kalenderjaar. Voren-

genoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt 

voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een 

eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk 

verschijnende dagbladen.

2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, 

geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:

- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
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- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud 

 daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar 

maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden 

uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in 

artikel � tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.

 Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie 

verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer 

verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen 

door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik 

en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het 

risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle 

door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 

meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een 

op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid 

geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in 

een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, 

dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een 

verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende 

groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT

3.� Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepas-

sing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). 

Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT 

onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of 

het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan 

bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen 

beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dek-

king biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over 

voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd 

overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan 

Generali te doen.

3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het 

Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurte-

nis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een 

gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden 

aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde 

bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens maatschap-

pij, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3 Eerst nadat de NHT aan Generali heeft medegedeeld welk bedrag, 

al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uit-

kering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot 

uitkering gerechtigde op de in artikel 3.� bedoelde uitkering terzake 

tegenover Generali aanspraak maken.

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling �7 van 

het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding 

en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT 

van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld 

dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin 

van deze Aanvullende Voorwaarden wordt beschouwd.

Samenvatting ‘Protocol afwikkeling claims’ 

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismescha-

den (verder te noemen NHT) kent een maximaal uit te keren bedrag 

per jaar. 

Deze uitkeringscapaciteit is voor 2003 vastgesteld op � miljard 

euro. In het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT wordt bepaald 

hoe deze maximum uitkeringscapaciteit voor de gevolgen van ter-

rorisme wordt verdeeld over de gedupeerden. De bepalingen in 

het Protocol zijn dus ook voor u van belang. Dit document is 

een samenvatting van het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT.  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

De volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims vindt u op de 

website www.terrorismeverzekerd.nl of kunt u opvragen bij Generali of 

uw intermediair.

Samenvatting  procedure

Onder schadegeval wordt verstaan iedere ‘verwezenlijking van het ter-

rorismerisico’ waardoor recht op uitkering bij gedupeerden kan ontstaan. 

Wat onder terrorisme wordt verstaan, kunt u lezen in de Aanvullende 

Voorwaarden. Met schade door terrorisme wordt zowel daadwerkelijke 

schade aan personen en goederen bedoeld, als overig recht op uitkering, 

zoals bijvoorbeeld na overlijden.

Als u een claim indient die is veroorzaakt door terrorisme, dan geldt de 

volgende procedure: 

- U meldt de claim - net als altijd - zo snel mogelijk bij uw maat-

schappij. 

- Uw maatschappij zorgt ervoor dat alle binnenkomende meldingen 

bij de NHT worden ingediend. 

De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig mogelijk na de 

ontvangst of er inderdaad sprake is van een terroristische daad zoals 

gedefinieerd in de Aanvullende Voorwaarden. 

Terrorisme van welk jaar?

Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschikbaar heeft voor 

uitkeringen ten gevolge van terrorisme, is het belangrijk dat wordt vast-

gesteld in welk jaar de terroristische daad heeft plaatsgevonden.

Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische daad in jaar X 

heeft plaatsgevonden dan wordt de terroristische daad aan jaar X 

toegerekend.

Er kan sprake zijn van een reeks van terroristische daden die met elkaar 

samenhangen, maar in verschillende jaren zijn gepleegd. In dat geval 

wordt de terroristische daad toegerekend aan het jaar waarin de eerste 

daad van de reeks is gepleegd. Een reeks eindigt in ieder geval als er 

meer dan 6 maanden tussen de daden liggen. 

Vaststelling uitkeringspercentage en vergoeding

Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims 

bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan zal de NHT een begroting opstel-

len en bekend maken of het maximaal beschikbare bedrag voldoende 

is om de claims volledig uit te keren. Het kan zijn dat de NHT verwacht 

dat de omvang van het totaal aantal claims hoger zal uitvallen dan de 

maximum uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de NHT een (voorlopig) 

uitkeringspercentage vast. 

Dit percentage is gelijk voor alle gedupeerden. De NHT kan ook beslis-

sen om alle claims meteen te vergoeden.

NB: Betaling aan u als verzekerde geschiedt door uw eigen maatschappij. 

U heeft zelf géén contact met de NHT. 
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Definitieve afwikkeling van claims

Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan zal houden: 

- Zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld dat het om een terroristische 

daad gaat, stelt de NHT de eerste begroting vast. Op basis van deze 

begroting wordt een eerste uitkeringspercentage vastgesteld. 

- Daarna volgt telkens uiterlijk na 6 maanden een volgende begroting 

met eventueel een nieuw uitkeringspercentage. 

- Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de NHT het defini-

tieve uitkeringspercentage. 

Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger uitkeringspercentage. Dan 

zal nabetaling plaatsvinden voor alle op dat moment bekende claims. 

Als een nieuwe begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, dan 

wordt van de gedane uitkeringen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe 

percentage geldt dan alleen voor die claims die pas zijn aangemeld na 

het bekendmaken van het voorafgaande percentage. 


