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Een juridisch advies betreft het beoordelen van de 
juridische positie van verzekeringnemer en de mogelijke 
oplossing van het geschil op basis van de door hem 
schriftelijk verstrekte gegevens.
Voor hetzelfde geschil wordt niet meer dan eenmaal een 
advies uitgebracht.

3.2 Wachttermijn
Voor het verlenen van rechtsbijstand of het geven van 
juridische adviezen geldt een wachttermijn van drie 
maanden.
Deze wachttermijn geldt niet, indien het betreft:
• het verhalen van de schade op degenen die daarvoor 

uitsluitend wettelijk aansprakelijk zijn;
• straf- en tuchtzaken;
• een geschil over een schriftelijke overeenkomst welke 

eerst na het tot stand komen van de verzekering is 
gesloten.

In geval een van een arbeidsrechtelijk geschil met een 
statutair directeur, onteigening of de optiedekking 
onroerende zaken geldt een wachttermijn van twaalf 
maanden.

3.3 Omvang van de dekkingssom
Alle kosten van rechtsbijstand, zoals opgenomen in 
de Algemene Voorwaarden, en de kosten van advies 
en behandeling door het SRK zijn tot een onbeperkt 
bedrag gedekt. Hierop zijn uitgezonderd de kosten van 
rechtsbijstand terzake van een arbeidsrechtelijk geschil 
met een statutair directeur waarvoor ter zake van de 
te maken externe kosten een dekkingssom geldt van 
maximaal € 25.000,– per gebeurtenis.

3.4 Cautie/waarborgsom
a. Indien een buitenlandse overheid van een verzekerde 

in verband met een gedekte strafzaak cautie (te 
stellen zekerheid) eist ter opheffing van een aan 
verzekerde opgelegde vrijheidsbeperking, schiet het 
SRK de cautie voor tot een bedrag van € 25.000,– 
per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen;

b. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt 
verzekerde het SRK onherroepelijk daarover te 
beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en 
aanvaardt hij de verplichting zijn volle medewerking 
te verlenen tot onverwijlde restitutie aan het SRK;

c. Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling 
de gestelde cautie niet of slechts ten dele wordt 
vrijgegeven, is verzekerde verplicht het niet vrij-
gegeven bedrag onverwijld aan het SRK terug te 
betalen.

Artikel 1 Verzekerden

De verzekerden zijn:
1.1 de verzekeringnemer bij de uitoefening van zijn 
bedrijf of beroep in Nederland overeenkomstig de op het 
polisblad omschreven hoedanigheid;

1.2 de werknemers en de bestuurders van de 
verzekering nemer tijdens de werkzaamheden die zij, 
binnen de op het polisblad omschreven hoedanigheid, 
voor hem verrichten;

1.3 de (eventueel) in de polis genoemde andere 
verzekerden uitsluitend in de op het polisblad 
omschreven hoedanigheid;

1.4 de nagelaten betrekkingen van de verzekerden, 
indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen 
tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar 
aanleiding van een gebeurtenis waarbij verzekerde 
is betrokken en waarvoor krachtens de verzekering 
aanspraak op rechtsbijstand bestaat.

De onder 1.1 tot en met 1.3 genoemde verzekerden 
moeten ten tijde van de gebeurtenis hun woonplaats in 
Nederland hebben.

Artikel 2 Omvang van de dekking

Het SRK verleent overeenkomstig de Algemene 
Voorwaarden voor gebeurtenissen die binnen de 
geldigheids duur en buiten de wachttermijn van de 
verzekering vallen:
a. rechtsbijstand en geeft juridische adviezen aan 

verzekeringnemer;
b. rechtsbijstand aan andere verzekerden dan de 

verzeke ringnemer, doch alleen voor:
• het verhalen van schade op een wettelijk 

aansprake lijke derde ontstaan door een 
beschadiging van eigen lijf of goed;

• straf- en tuchtzaken.

Artikel 3 Omschrijving van de dekking

3.1 Juridische adviezen
Het SRK verstrekt verzekeringnemer desgevraagd 
juridische adviezen voor juridische geschillen, waaronder 
begrepen dreigende geschillen, die verzekeringnemer 
zelf betreffen.
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6.1.2 borgtocht, het instaan voor of overnemen van 
vorderingen van anderen door cessie, subrogatie of 
schuldvernieuwing;

6.1.3 subsidies of in het algemeen geldelijke overheids-
bijdragen en fiscale aangelegenheden, waaronder 
mede begrepen successierechten, heffingen, retributies, 
bijdragen, leges, invoerrechten, accijnzen en heffingvrije 
hoeveelheden (bijvoorbeeld mest- en melkquote), 
alsmede de kosten verbonden aan de inschakeling van 
fiscaal deskundigen;

6.1.4 vermogensbeheer, waaronder mede begrepen 
eigendom, bezit, beheer, aankoop en verkoop met 
betrekking tot de effectenhandel (aandelen, obligaties, 
pandbrieven), optiebeurs, termijnhandel, valutahandel 
en dergelijke;

6.1.5 industriële of intellectuele eigendom zoals 
octrooi-, merken-, kwekers-, auteurs- of portretrecht, 
met uitzondering van geschillen over de handelsnaam 
of de domeinnaam;

6.1.6 het bestrijden van algemeen verbindende 
rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet 
begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld 
of wil vaststellen;

6.1.7 voor het voeren van een formele procedure zonder 
tegenspraak;

6.1.8 een arbeidsrechtelijk, een erfrechtelijk of 
familie rechtelijk geschil waarin mede in het geding 
is dat verzekerde enige financiële deelneming in het 
verzekerde bedrijf/beroep heeft of heeft gehad;

6.1.9 incasso van vorderingen uit overeenkomst als aan 
het uitblijven van betaling geen juridisch verweer van de 
schuldenaar ten grondslag ligt;

6.1.10 juridische problemen/geschillen tussen 
(ex- maten, (ex-)firmanten, (ex-)vennoten onderling 
en verder tussen al diegenen die buiten arbeids-
overeenkomst in het bedrijf/de beroepsuitoefening van 
verzekering nemer (samen)werken.
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden 
ontleend:

6.1.11 indien in een strafzaak nog niet tot dagvaarding 
is overgegaan, dan wel door betaling van een geldsom 
strafvervolging kon/kan worden voorkomen. Dekking 

Artikel 4 Verzekeringsgebied

4.1 In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand 
verleend in Europa en de niet Europese landen grenzend 
aan de Middellandse Zee en dient de rechter van één 
van deze landen bevoegd te zijn en het recht van één 
van deze landen van toepassing te zijn:
a. verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke 

derde ontstaan door een beschadiging van eigen lijf 
of goed;

b. strafzaken.

4.2 In alle andere gevallen, alsmede voor het 
verstrekken van juri dische adviezen, is het verzekerings-
gebied Nederland, is de Nederlandse rechter bevoegd 
en dient het Neder landse, Belgische, Luxemburgse of 
Duitse recht van toepassing te zijn.

4.3 Rechtsbijstand wordt verleend binnen het 
verzekerings gebied indien en voor zover de wederpartij 
binnen het verzekeringsgebied woonachtig of gevestigd 
is en een eventueel vonnis in een land binnen het 
betreffende verzekeringsgebied ten uitvoer wordt 
gelegd.

4.4 Buiten de hiervoor genoemde verzekeringsgebieden 
wordt geen rechtsbijstand verleend en worden geen 
juridische adviezen verstrekt.

4.5 Procedures voor enig internationaal of supra-
nationaal rechtscollege komen niet voor dekking in 
aanmerking.

Artikel 5 Franchise

Verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering 
ontlenen indien het financiële belang van verzekerde 
minder dan € 450,– bedraagt. Deze bepaling geldt niet 
voor strafrechtsbijstand en juridische adviezen.

Artikel 6 Uitsluitingen

6.1 Algemene uitsluitingen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden 
ontleend bij juridische problemen/geschillen die 
voortvloeien uit of verband houden met:

6.1.1 financieel onvermogen, schuldsanering, surséance 
van betaling of (aanvrage van) faillissement van 
verzekerde;



Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Beroepen | Voorwaardenblad 372-00 6

6.6 Uitsluiting behoudens juridisch advies
Geen rechten aan deze verzekering, behoudens juridisch 
advies, kunnen worden ontleend voor het voeren van 
verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of 
daarvoor in de plaats komende regresacties.

Artikel 7 Optiedekking onroerende zaken

In afwijking van artikel 6.2.1 (Uitsluitingen met betrek-
king tot onroerende zaken) kan verzekeringnemer 
ook terzake van andere dan in de polis genoemde 
onroerende zaken, waarvan hij bij het aangaan van de 
verzekering/bij wijziging van de polis nog geen eigenaar, 
bezitter of houder was, rechten aan deze verzekering 
ontlenen – met inachtneming van de overige bepalingen 
uit deze verzekering –, mits deze onroerende zaken voor 
de eigen bedrijfs-/beroepsuitoefening zijn bestemd en 
terstond na de ingebruikneming bij de maatschappij 
opgegeven worden en de daarvoor te berekenen extra 
premie wordt betaald.
Voorzover het een gebeurtenis betreft die verband houdt 
of voortvloeit uit een overeenkomst tot aanneming 
van werk terzake van nieuwbouw en/of verbouw is 
deze dekking van toepassing indien de aanneemsom 
maximaal € 100.000,– (inclusief BTW) bedraagt, mits 
de overeenkomst schriftelijk is aangegaan en daarop 
een arbitraal beding van toepassing is.

Artikel 8 Risicowijziging

Indien het risico verbonden aan de verzekerde hoe-
danigheid zich in de loop van van een verzekerings jaar 
wijzigt is de verzekering voor een met het risico verband 
houdende gebeurtenis pas van kracht nadat daarover 
een aanvullende overeenkomst is gesloten.
Van risicowijziging is in ieder geval sprake bij:
• wijziging van de verzekerde hoedanigheid en/of
• wijziging van de rechtsvorm van het verzekerd bedrijf/

beroep en/of
• uitbreiding van het bedrijf bijvoorbeeld door fusie met, 

samengaan met of overname van een (onderdeel/
gedeelte van een) ander bedrijf en/of

• bedrijfsuitoefening op een ander (risico-)adres dan in 
de polis genoemd en/of

• wijziging van eigenaar van het verzekerd bedrijf en/of
• verkoop van (een onderdeel/gedeelte van) het 

bedrijf/beroep.

over de periode van voor de dagvaarding wordt ook niet 
achteraf verleend;

6.1.12 bij een juridisch geschil over onderhavige rechts-
bijstandverzekering.

6.2 Uitsluitingen met betrekking tot onroerende 
zaken
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden 
verleend:
6.2.1 voor juridische problemen/geschillen met betrek-
king tot andere dan in de polis genoemde onroerende 
zaken waar verzekeringnemer zijn bedrijf/beroep 
uitoefent;

6.2.2 voor niet in Nederland gelegen onroerende zaken;

6.2.3 bij verhuur of exploitatie van onroerende zaken.

6.3 Uitsluiting met betrekking tot motorrijtuigen en 
(lucht)vaartuigen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden 
ontleend als het een gebeurtenis betreft waarbij een 
motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig is betrokken 
waarvan verzekerde eigenaar, houder of bestuurder 
is of ter zake van het verkrijgen, de (ver)koop, de (ver)
huur, het (uit)lenen en dergelijke van motorrijtuigen, 
vaartuigen en luchtvaartuigen.

6.4 Uitsluiting met betrekking tot het oprichten en 
instandhouden van het bedrijf/beroep
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden 
ontleend bij juridische problemen/geschillen die voort-
vloeien uit of verband houden met het oprichten, 
instandhouden, aan- en verkopen, fuseren, samengaan, 
overname (ook van een onderdeel of gedeelte) of 
beëindiging (als zodanig) van een/het bedrijf, beroep of 
instelling, waaronder begrepen beleggingen, bedrijfs-
financieringen en bedrijfskredieten.

6.5 Uitsluiting met betrekking tot bedrijfsrechts-
bijstand in combinatie met rechtsbijstand 
particulieren/motorrijtuigenrechtsbijstand
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden 
ont leend als zich een geschil voordoet tussen een 
verzekerde krachtens deze bedrijfsrechtsbijstand-
verzekering ener zijds en een verzekerde krachtens 
de rechtsbijstand particulieren of (bedrijfs)motor-
rijtuigenrechtsbijstand op dezelfde polis anderzijds, of 
als er tussen deze verzeker den, al dan niet op dezelfde 
voorwaarden, tegen strijdige belangen bestaan.
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Artikel 10 Clausule terrorismedekking bij de 
Nederlandse Herverzekeringsverzekeraar voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT)

10.1.1 Begripsomschrijvingen
Voor de Clausule terrorismedekking en de daarop 
berustende bepalingen gelden de hierna genoemde 
begrippen.

10.1.1.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan 
buiten het kader van één van de zes in artikel 64 lid 2 
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 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 ten gevolge 
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 organisatorisch verband – is beraamd 
en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde 
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 
verwezenlijken.

10.1.1.2 Kwaadwillige besmetting
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 64 
lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
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 ten gevolge hebbend, bij mensen 
of dieren kunnen veroor zaken 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.

10.1.1.3 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.

Artikel 9 Naverrekening

9.1 Jaarlijkse naverrekening
Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar 
wordt verwezen op het polisblad.

De premie die op het polisblad staat, is slechts een 
voorlopige. Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf 
maanden na het einde van ieder verzekeringsjaar de 
maatschappij de inlichtingen te verschaffen die zij 
nodig heeft om de definitieve premie vast te stellen. 
Indien hij hieraan niet voldoet, heeft de maatschappij 
het recht de definitieve premie vast te stellen op 150% 
van de voorlopige premie over dat jaar, of zoveel meer 
als de maatschappij op grond van haar gegevens 
toekomt. De maatschappij is verplicht verzekeringnemer 
terug te betalen als de definitieve premie lager is; 
verzekeringnemer is verplicht bij te betalen als de 
definitieve premie hoger is.

Voorts zal de verzekeraar naar aanleiding van de 
verstrek te gegevens beoordelen of de polis nog onder 
dezelfde voorwaarden voortgezet kan worden. Zonodig 
zal de verzekeraar een aangepaste polis toezenden.

9.2 Driejaarlijkse premieherziening
Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien hiernaar 
wordt verwezen op het polisblad.

Verzekeringnemer is verplicht binnen vijf maanden 
na ieder derde verzekeringsjaar de maatschappij de 
inlichtingen te verschaffen die zij nodig heeft om de 
jaarpremie per eerstkomende premievervaldag opnieuw 
vast te stellen.
Indien hij hieraan niet voldoet, heeft de maatschappij 
het recht een nieuwe jaarpremie vast te stellen op 150% 
van de dan geldende jaarpremie, of zoveel meer als de 
maatschappij op grond van haar gegevens toekomt.
Mocht een wijziging in de bedrijfsomvang daartoe 
aanleiding geven, dan heeft de maatschappij te allen 
tijde het recht de jaarlijkse naverrekenprocedure van 
toepassing te verklaren, zoals vermeld in artikel 9.1 
(Jaarlijkse naverrekening).
Voorts zal de verzekeraar naar aanleiding van de 
verstrekte gegevens beoordelen of de polis nog onder 
dezelfde voorwaarden voortgezet kan worden. Zonodig 
zal de verzekeraar een aangepaste polis toezenden.



Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Beroepen | Voorwaardenblad 372-00 8

• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van 
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 
maatregelen,

 hierna gezamenlijk aan te duiden als ’het terrorisme-
risico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar 
ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op 
schadever goeding en/of uitkering, is beperkt tot het 
bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake 
van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering 
voor het terrorisme risico bij de NHT, in het geval van 
een verzekering met vermogens opbouw vermeerderd 
met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken 
verzekering reeds gereali seerde vermogensopbouw. 
Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de 
gerealiseerde vermogens opbouw gesteld op de 
krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
aan te houden premiereserve ten aanzien van de 
betrokken verzekering.

b. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de 
hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard 
euro per kalenderjaar. Vorengenoemd 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.

c. 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;
• 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 verzeke raars zoals bedoeld 
in het hiervoor vermelde begrip ’In Nederland 
toegelaten verzekeraars’ tezamen, ongeacht het 
aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing 
van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie 
verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door 
verzekeringnemer verze kerde 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 één op het risicoadres is gelegen. Voor de 
toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen 

10.1.1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland 
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitke-
ringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereen-
komsten, die voor in Nederland toegelaten verzeke-
raars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de 
verwezenlijking van de in de hiervóór vermelde 
begrippen ’Terrorisme’, ’Kwaadwillige besmetting’ 
en ’Preventieve maatregelen’ omschreven risico’s, in 
herverzekering kunnen worden ondergebracht.

10.1.1.5 Verzekeringsovereenkomsten
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover 

zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 
sub o van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
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 Nederland, of, indien verzeke-
ringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de 
verzekering betrekking heeft.

10.1.1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars
a. Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld 

in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 
1993, en

b. Natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in 
artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaart-
verzekeringsbedrijf, die bevoegd zijn om in Nederland 
het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

10.1.2 Begrenzing dekking terrorismerisico
a. Indien en voor zover, met inachtneming van de 

in de hiervóór vermelde begrippen ’Terrorisme’, 
’Kwaadwillige besmetting’ en ’Preventieve 
maatregelen’ gegeven omschrijvingen, en binnen de 
grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking 
bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct 
of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 

maatregelen,
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Den Haag gedeponeerd onder nummer 27178761, en 
op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam onder 
nummer 79/2003. Hierna volgt een samenvatting 
van het Protocol. Op verzoek zal de volledige tekst 
van het Protocol, inclusief toelichting, kosteloos door 
verzekeraar worden toegezonden.

10.2 Samenvatting uitkeringsprotocol NHT

10.2.1 Algemeen
De Nederlandse Herverzekeringsverzekeraar voor 
Terror ismeschaden (verder te noemen NHT) kent 
een maximaal uit te keren bedrag per jaar. Deze uit-
keringscapaciteit, waarvan de hoogte van jaar tot jaar 
kan verschillen, is voor 2003 vastgesteld op 1 miljard 
euro. In het ’Protocol afwikkeling claims’ van de NHT 
wordt bepaald hoe deze maximum uitkeringscapaciteit 
voor de gevolgen van terrorisme wordt verdeeld over de 
gedupeerden.

10.2.2 Samenvatting procedure
Onder schadegeval wordt verstaan iedere ’verwezen-
lijking van het terrorismerisico’ waardoor recht op 
uitkering bij gedupeerden kan ontstaan. Wat onder 
terrorisme wordt verstaan, kunt u lezen in de hiervóór 
vermelde Clausule terrorismedekking. 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 hierna genoemde procedure.
a. U meldt de claim – net als altijd – zo snel mogelijk bij 

de verzekeraar.
b. De verzekeraar zorgt ervoor dat alle binnenkomende 

meldingen bij de NHT worden ingediend.
c. 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 
clausule.

10.2.3 Terrorisme van welk jaar?
Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag 
beschikbaar heeft voor uitkeringen ten gevolge van 
terrorisme, is het belangrijk dat wordt vastgesteld in 
welk jaar de terroris tische 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 

en vennoot schappen 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.

10.1.3 Uitkeringsprotocol NHT
a. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de 

NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling 
claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond 
van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is 
de NHT onder meer gerech tigd 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 dekking 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 de verzekeraar te doen.

b. De NHT is, met in achtneming van het gestelde 
in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, 
bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in 
verband waarmee aanspraak op uitkering wordt 
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van 
het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een 
daartoe strekkend en overeen komstig voornoemde 
bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend 
jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden 
en tot uitkering gerechtigden.

c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft 
medege deeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van 
voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering 
aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde 
of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 10.1.3.a 
bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar 
aanspraak maken.

d. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge 
bepaling 17 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 
vastge steld dat deze als een verwezenlijking van het 
terroris merisico in de zin van deze clausule wordt 
beschouwd.

Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 
2003 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te 
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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 zes 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 opstellen en bekendmaken 
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 uitkerings-
capaciteit. In dat geval stelt de NHT een (voorlopig) 
uitkeringspercentage vast. Dit percentage is gelijk voor 
alle gedupeerden.
De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te 
vergoeden.

NB: Betaling aan de verzekerde geschiedt door de eigen 
verzekeraar(s). U heeft zelf géén contact met de NHT.

10.2.4 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 zes maanden een 
volgen de begroting met eventueel een nieuw uitkerings-
percen tage.
Uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de 
NHT het definitieve uitkeringspercentage.
Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger 
uitkerings percentage. 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.
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