
TER-1  
Voorwaarden terrorismedekking 
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
  
  
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
In deze 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 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 
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 organisatorisch 
verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het 
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze 
en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 
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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 bet
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 
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 
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met d
N
rechtspersoon waarop de verzekering betre
heeft. 
 
1.6 In Nederland toeg

 
1.2 Kwaadwillige besmetting: 

•Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals 
bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht 
verzekeringsbedrijf 1993, en 
•natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoel

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 
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

a
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Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het  
 Terrorismerisico 
 
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de 
in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, 
en b
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen 
van een gebeurtenv

 houdt met: 
•terrorisme,kwaadwillige besmetting of 
preventieve maatregelen, 
•handelingen of gedragingen ter voorbereiding van 
terrorisme,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 uitke-
ring die de verzekeraar terzake van die aanspraak 
ontvangt onder de herverzekering voor het terro-
rismerisico bij de NHT, in het geval van een verze-
kering met vermogensopbouw vermeerderd met het 
bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzeke-
ring reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij 
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gere-
aliseerde vermogens

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 ve
b
 
1.4 Nederlandse Herverzekeringsm
voor Terrorismeschaden 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 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven ri
h
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te houden premiereserve ten aanzien van de be-
trokken verzekering. 
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de 
hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 
miljard euro per kalenderjaar.Vorengenoemd be-
drag kan van jaar tot jaar worden aangepast en 
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars 
tezamen.Van een eventuele aanpassing zal medede-

ng worden gedaan in drie landelijk verschijnende 
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2.3 In afwijking van het
dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die 
betrekking
•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 mil-
joen euro onder deze overeenkomst zal worden 
uitgekeerd, voor alle deel
zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het 
aantal afgegeven polissen. 
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder 
verzekerde locatie verstaan: 
alle op het risicoadres aanwezige door verzekering-
nemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten 
het risicoadres gelegen door verzekeringnemer 
verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de 
bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactivitei-
ten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder 
geval worden aangemerkt alle door verzekeringne-
mer verzekerde objecten die op minder dan 
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 ver-
bonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b 
van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaat-
schappijen tezamen worden aangemerkt als een 
verzekeringnemer, ongeach
g
lis(sen) is (zijn) afgesloten. 
 
Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT 
 
3.1 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 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 midde-
len 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 
gerecht
e
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 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 overeenkomstig voornoemde 
bepaling genomen besluit van 
je
en tot uitkering gerechtigden. 
 
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft 
medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van 
voorschot, terzake van een vordering tot uitkering 
aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde 
of de tot uitkering gere
b
raar aanspraak maken. 
 
3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is inge-
volge 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 vastgesteld dat deze
ve
va
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