
De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden (verder te noemen NHT) kent een maximaal
uit te keren bedrag per jaar. Deze uitkeringscapaciteit is voor 2003
vastgesteld op 1 miljard euro. In het 'Protocol afwikkeling claims'
van de NHT wordt bepaald hoe deze maximum uitkeringscapa-
citeit voor de gevolgen van terrorisme 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.

Samenvatting procedure

Onder schadegeval wordt verstaan iedere ‘verwezenlijking van
het terrorismerisico’ waardoor recht op uitkering bij gedupeer-
den kan ontstaan. Wat onder terrorisme wordt verstaan, kunt u
lezen in het Clausuleblad. Met schade door terrorisme wordt
zowel daadwerkelijke schade aan personen en goederen
bedoeld, als overig recht op uitkering, zoals bijvoorbeeld na over-
lijden.
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 

verzekeraar.
• Uw verzekeraar 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 het Clausuleblad.

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 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 opstellen en bekend maken of het maximaal beschik-
bare 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) uitkerings-
percentage vast. Dit percentage is gelijk voor alle gedupeerden.
De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te vergoeden.

NB: Betaling aan u als verzekerde geschiedt door uw eigen verze-
keraar(s). U heeft zelf géén contact met de NHT.

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 terro-

ristische daad gaat, stelt de NHT de eerste begroting vast. Op
basis van deze begroting wordt een eerste uitkeringspercen-
tage 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
definitieve uitkeringspercentage.

Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger uitkeringsper-
centage. 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 uitkerin-
gen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt
dan alleen voor die claims die pas zijn aangemeld na het
bekendmaken van het voorafgaande percentage.

Samenvatting Protocol afwikkeling claims

BEWAAR DEZE INFORMATIE BIJ UW VERZEKERINGSPAPIEREN!

De volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims vindt
u op de website www.terrorismeverzekerd.nl of kunt u
opvragen bij uw verzekeraar of uw assurantieadviseur.


