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Dekking terrorisme 

Wat wordt onder terrorisme verstaan? 
Terrorisme is 

- een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie 

- met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, 

- individueel of door een groep uitgevoerd, 

- waarbij geweld gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of 
immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, 

- ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de 
overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst 
of een onderneming te belemmeren. 

Of een bepaalde gebeurtenis beantwoordt aan deze definitie wordt beoordeeld door een Comité, 
dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de overheid en van de verzekeringssector. 

Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt door terrorisme? 
De volgende verzekeringen moeten verplicht dekking bieden voor schade veroorzaakt door 
terrorisme: 

- verzekering arbeidsongevallen; 

- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (enkel de burgerlijke 
aansprakelijkheid, niet de omnium); 

- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing voor inrichtingen die 
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn; 

- brandverzekering voor eenvoudige risico’s (o.a. woningen); 

- ongevallenverzekeringen; 

- ziekteverzekeringen; 

- levensverzekeringen. 

Voor alle andere verzekeringen is er dekking voor schade veroorzaakt door terrorisme, tenzij de 
verzekeraar deze dekking uitdrukkelijk heeft uitgesloten in de algemene voorwaarden van de 
verzekering. 

http://www.tripvzw.be/nl/home/answer.asp?answer=1
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Verleent mijn reisbijstandverzekering dekking voor terrorisme? 
Een reisbijstandverzekering moet niet verplicht dekking bieden voor terrorisme. Indien in uw 
algemene voorwaarden geen uitdrukkelijke uitsluiting is opgenomen voor terrorisme, bent u toch 
gedekt voor terrorisme. 

Ben ik verzekerd tegen terrorisme wanneer ik op de trein of op de metro zit? 
Er zijn verschillende verzekeringen die in een dergelijke situatie dekking bieden voor terrorisme, o.a. 
hospitalisatieverzekering, levensverzekering, arbeidsongevallenverzekering. 

Wanneer ik schade lijd door terrorisme, maar geen enkele verzekering heb 
die in een tussenkomst voorziet, wordt mijn schade dan helemaal niet 
vergoed? 
Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen een vergoeding ontvangen van het Fonds voor de 
hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden wanneer ze geen vergoeding ontvangen van de 
dader of een verzekeraar. Dit geldt eveneens voor slachtoffers van terrorisme. In principe is de 
vergoeding die het Fonds uitkeert, beperkt tot 62 000 euro. De regering kan via Koninklijk Besluit 
echter de vergoeding voor slachtoffers van terrorisme verhogen en voorzien in een eenvoudigere 
procedure voor het bekomen van deze vergoeding. 

Terrorisme staat nergens vermeld in mijn algemene voorwaarden. Ben ik dan 
gedekt voor terrorisme? 
Ja. U bent enkel niet gedekt voor terrorisme wanneer dit uitdrukkelijk wordt uitgesloten in de 
algemene voorwaarden van uw verzekering en voor zover deze verzekering niet verplicht dekking 
moet verlenen voor terrorisme. 

Kunnen sommige schadegevallen nog worden uitgesloten van de dekking 
terrorisme? 
De verzekeraars kunnen schade veroorzaakt door nucleaire wapens uitsluiten van de dekking 
terrorisme. Deze uitsluiting moet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden worden opgenomen. 

De verzekeraars kunnen nog andere uitsluitingen voorzien, maar enkel in verzekeringen die niet 
verplicht terrorisme dienen te dekken. 
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De wet is enkel van toepassing op Belgische risico’s. Wat zijn Belgische 
risico’s? 
Dit is afhankelijk van het soort verzekering: 

- Wanneer de verzekering betrekking heeft hetzij op een onroerend goed, hetzij op een 
onroerend goed en op de inhoud daarvan, voor zover deze door dezelfde 
verzekeringsovereenkomst wordt gedekt, moet het onroerend goed zich in België bevinden. 

- Wanneer de verzekering betrekking heeft op voer- en vaartuigen van om het even welke 
aard, moet het voer- of vaartuig in België geregistreerd zijn. Het maakt voor de dekking niet 
uit of het voer- of vaartuig zich in België bevindt op het moment van de gebeurtenis. 

- Indien het verzekeringen betreft met een looptijd van vier maanden of minder die betrekking 
hebben op tijdens een reis of vakantie gelopen risico's, ongeacht de branche, moet de 
verzekeringnemer in België de overeenkomst hebben gesloten. Het maakt voor de dekking 
niet uit of de verzekeringnemer zich ten tijde van de gebeurtenis ook in België bevindt. 

- In alle andere gevallen moet de verzekeringnemer in België zijn gewone verblijfplaats 
hebben, of, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, moet de vestiging van deze 
rechtspersoon waarop de overeenkomst betrekking heeft zich in België bevinden. 

Ik lijd tijdens een vakantie of businesstrip in het buitenland schade door 
terrorisme. Ben ik hiervoor gedekt? 
Verzekeringsovereenkomsten dekken Belgische risico’s. Het maakt dan niet uit of de schade zelf 
werd geleden in België of in het buitenland, de verzekeraar zal de schade vergoeden. 
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Belangrijk 

Kan de continuïteit van de dekking TRIP bij overname/fusie van 
ondernemingen gewaarborgd worden? 
Het antwoord is ja, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden strict in acht worden genomen. 

Artikel 10 van de statuten van TRIP biedt de overnemende onderneming of de nieuwe gefusioneerde 
entiteit, die geen lid is van TRIP, de mogelijkheid aanspraak te maken op de continuïteit van de 
dekking TRIP op voorwaarde dat TRIP de vraag tot toetreding ontvangen heeft uiterlijk op de 
datum van de bekendmaking van de toelating in het Belgisch Staatsblad of, als het gaat om een 
onderneming die in vrije dienstverrichting mag actief zijn in België, op de datum van de  
bekendmaking van de naam van de onderneming op de website van de NBB. 

Artikel 10 van de statuten preciseert immers - wat betreft de toetreding in de loop van het jaar - dat 
de vraag tot toetreding tot TRIP moet ingediend zijn in de maand van de datum van de 
bekendmaking van de toelating, waarbij de toetreding pas effectief is vanaf de datum waarop TRIP 
de vraag tot toetreding ontvangen heeft. 

Een onderneming die wenst te kunnen rekenen op de continuïteit van de dekking TRIP zal er dus 
moeten op toezien dat ze haar vraag tot toetreding tot TRIP indient vóór de bekendmaking van haar 
toelating door de NBB, onder de opschortende voorwaarde van verkrijging van haar toelating, zodat 
de datum van toetreding tot TRIP samenvalt met de datum van verkrijging (bekendmaking) van de 
toelating om in België verzekeringsactiviteiten te beoefenen. 

Als bijlage vindt u een samenvattende tabel met alle scenario's die zich kunnen voordoen en de 
daarmee samenhangende oplossingen. 

Overname 

Overnemende 
onderneming 

Overgenomen 
onderneming   

lid lid geen probleem --> continuïteit 

lid geen lid 
geen probleem --> continuïteit, de zaken van de overgenomen 
onderneming worden gedekt 

geen lid lid 

indien overnemer actief is in België, de termijnen van toepassing 
voor nieuwe leden respecteren 

indien overnemer niet actief is in België, mogelijkheid om 
onmiddellijk lid te worden 

geen lid geen lid 
aanvraag noodzakelijk : moet de termijnen van toepassing voor 
nieuwe leden repecteren 
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Fusie: nieuwe entiteit 

A B   

lid lid aanvraag in te dienen binnen de maand van de toelating door de NBB 

lid geen lid aanvraag in te dienen binnen de maand van de toelating door de NBB 

geen lid geen lid aanvraag in te dienen binnen de maand van de toelating door de NBB 

Fusie: continuïteit v/ 1 van de 2 ondernemingen 

zie overname 
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Dekking tot 1,2 miljard euro 

Ik heb gelezen dat de dekking van schade veroorzaakt door terrorisme 
beperkt is tot 1 miljard euro. Klopt dit? 
De verbintenissen van alle verzekeraars samen die voorkomen op de lijst van leden van de vzw TRIP, 
zijn beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar. Dit betekent dat, volgens de wet van 1 april 2007, de 
verzekeraars die voorkomen op de lijst, samen met de herverzekeraars en de overheid, voor alle 
gebeurtenissen die erkend worden als terrorisme en die zich in één kalenderjaar voordoen, niet meer 
uitkeren dan 1 miljard euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt op 1 januari 2016 
iets meer dan 1,2 miljard euro. 

Welke verzekeraars zijn lid van de vzw TRIP? 
Bijna alle verzekeraars die actief zijn in België, zijn lid van vzw TRIP. Of uw verzekeraar ook lid is van 
de vzw, kan u nakijken op deze lijst. 

Mijn verzekeraar komt niet voor op de lijst van leden van de vzw TRIP. Wat 
betekent dit? 
Indien uw verzekeraar niet voorkomt op de lijst van leden van de vzw TRIP, geniet hij niet van de 
globale beperking van dekking tot 1,2 miljard euro en het bijbehorende solidariteitssysteem tussen 
verzekeraars. Voor u betekent dit concreet dat uw verzekeraar in geval u schade lijdt door 
terrorisme, u zal moeten vergoeden volgens de voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst. 

Waarom kunnen de verzekeringsondernemingen zelf kiezen of ze al dan niet 
toetreden tot de vzw TRIP? 
In België bestaat het principe van vrijheid van vereniging. Dit betekent dat niemand kan verplicht 
worden om aan te sluiten bij een vereniging. Hierdoor kunnen de verzekeringsondernemingen niet 
verplicht worden om toe te treden tot de vzw TRIP. Niettemin hebben de meeste 
verzekeringsondernemingen besloten om wel toe te treden. 

Wat is de vzw TRIP? 
De vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) werd gezamenlijk opgericht door Assuralia 
en verschillende verzekeringsondernemingen. De leden van de vzw bestaan uit de 
verzekeringsondernemingen die u vindt op de lijst, herverzekeringsondernemingen en het Belgisch 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds.  

De schadevergoedingen die alle leden van de vzw dienen uit te keren bij terrorisme, worden beperkt 
tot 1,2 miljard euro per kalenderjaar. Dit betekent dat de verzekeringsondernemingen die lid zijn van 
TRIP in principe samen niet meer zullen betalen dan 1,2 miljard euro. De vzw creëert een 
solidariteitssysteem tussen de leden: de vergoedingen die de leden dienen uit te betalen, worden 
verdeeld over alle leden. 

http://www.tripvzw.be/nl/home/list_members.asp
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Waarom wordt de dekking van terrorisme beperkt voor de leden van de vzw 
TRIP? 
Sinds de aanslag in New York op 11 september 2001 is duidelijk geworden dat terrorisme ongekend 
grote gevolgen kan hebben. Allereerst natuurlijk voor de slachtoffers en hun directe omgeving. Maar 
ook in economische zin kan er veel schade ontstaan. De schade komt in grote mate voor rekening 
van verzekeraars. 

Niemand weet hoe vaak terroristische daden gepleegd zullen worden en wat de omvang van de 
gevolgen zal zijn. Verzekeraars lopen daarom een enorm financieel risico door dekking te bieden 
tegen terrorisme. Alleen door gezamenlijk het risico te dragen en bovendien een maximum te stellen 
aan het uit te keren bedrag, kunnen verzekeraars dekking blijven bieden. 

Hoe komt het beschikbare bedrag tot stand? 
Dit bedrag wordt bijeengebracht door verzekeraars, herverzekeraars en de overheid. 
Herverzekeraars dekken tegen betaling van een premie de risico's van verzekeringsmaatschappijen. 
Het bedrag is gebaseerd op dat wat verzekeraars jaarlijks kunnen bijdragen zonder dat hun 
voortbestaan in gevaar zal komen.  

Verzekeraars en herverzekeraars brengen in 2016 samen 900 miljoen euro in voor alle 
terrorismeschade die aan dit kalenderjaar kan worden toegerekend. De overheid voorziet in de 
resterende 300 miljoen euro. 
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Vaststelling uitkering (indien verzekeraar lid is van vzw 
TRIP) 

Wat houdt een uitkeringspercentage in? 
De deelnemende verzekeraars, herverzekeraars en de overheid stellen gezamenlijk maximaal 1,2 
miljard euro (in 2016) per jaar beschikbaar voor de vergoeding van schade veroorzaakt door 
terrorisme. Dit bedrag is een maximum, dus meer zal er niet worden uitgekeerd. Wanneer de totale 
omvang van alle claims samen meer dan 1,2 miljard euro bedraagt, wordt dit bedrag verdeeld onder 
alle rechthebbenden. Dat gaat op basis van een uitkeringspercentage. Dat betekent dat de 
rechthebbenden allemaal een gelijk percentage van de schade vergoed zullen krijgen. 

Stel: er doen zich in een jaar één of meerdere aanslagen voor die in totaal 1,.6 miljard euro aan 
claims tot gevolg hebben. Er is echter maximaal 1,2 miljard euro beschikbaar. Iedereen die schade 
heeft geleden, heeft dus recht op 75% (1,2/1,6) vergoeding. 

Hoe wordt het uitkeringspercentage vastgesteld? 
Bij de vzw TRIP worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims bij elkaar opgeteld. Deze 
informatie wordt doorgegeven aan een Comité dat nagaat of het maximaal beschikbare bedrag 
voldoende is om de claims volledig uit te keren.  

Het kan zijn dat het Comité verwacht dat de omvang van het totaal aantal claims hoger zal uitvallen 
dan het maximaal beschikbare bedrag of dat het Comité over onvoldoende elementen beschikt om 
te oordelen of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is. In deze gevallen stelt het Comité een 
(voorlopig) uitkeringspercentage vast. 

Wat gebeurt er als de totale schadeomvang minder dan 1,2 miljard euro 
bedraagt in het kalenderjaar? 
Als het totale schadebedrag van één of meer terroristische aanslagen binnen een kalenderjaar onder 
de 1,2 miljard euro blijft, kan alles worden uitgekeerd. U heeft dan volledig recht op datgene wat u 
zou ontvangen bij andere schadegevallen die niet door terrorisme worden veroorzaakt. 

Als het onzeker is of er nog claims kunnen komen of als er nog een reëel gevaar bestaat op meer 
aanslagen binnen hetzelfde kalenderjaar, dan wordt eerst een uitkeringspercentage lager dan 100% 
vastgesteld. Wanneer de totale omvang later blijkt mee te vallen en alsnog beneden de 1,2 miljard 
blijft, dan wordt het uitkeringspercentage verhoogd tot 100% en betalen de verzekeraars een 
aanvullende uitkering. 

Wat gebeurt er als de totale schadeomvang meer dan 1,2 miljard euro 
bedraagt in het kalenderjaar? 
Als de te verwachten schadeomvang groter is dan 1,2 miljard euro, zal de uitkering lager uitvallen 
dan waar u volgens de voorwaarden van uw overeenkomst recht op zou hebben. Na de vaststelling 
van het uitkeringspercentage, zullen de verzekeraars de uitkeringen op basis van dat percentage 
verstrekken. De rechthebbenden krijgen dan geen volledige vergoeding van de schade. 
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Kan een uitkeringspercentage worden gewijzigd? 
Het uitkeringspercentage wordt door het Comité vastgesteld binnen de zes maanden na de 
terroristische gebeurtenis. Dit Comité moet minstens om de zes maanden vergaderen om het 
uitkeringspercentage al dan niet te herzien. 

Als blijkt dat er minder schade is dan initieel verwacht, zal het uitkeringspercentage worden 
verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de schadevergoeding voor alle schadegevallen die 
voortkomen uit de terroristische gebeurtenis. Indien de verzekeraar reeds een vergoeding had 
uitgekeerd, zal hij een tweede uitkering doen. 

Als blijkt dat er meer schade is dan initieel verwacht, zal het uitkeringspercentage naar beneden 
worden bijgesteld. Dit leidt tot een lagere schadevergoeding, maar niet voor de reeds uitgekeerde 
vergoedingen. Terugvorderen kan niet. Ook wanneer de verzekeraar de vergoeding nog niet heeft 
uitgekeerd, maar hij zijn beslissing om over te gaan tot vergoeding reeds heeft meegedeeld aan de 
rechthebbende, zal de verzekeraar het eerste (hogere) uitkeringspercentage moeten toepassen. Het 
tweede (lagere) uitkeringspercentage geldt dan alleen voor rechthebbenden die nog geen 
vergoeding hebben ontvangen en die ook nog geen beslissing van hun verzekeraar hebben 
ontvangen. 

Wanneer is het uitkeringspercentage definitief? 
Het definitieve uitkeringspercentage moet ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op 
het jaar van de terroristische gebeurtenis door het Comité worden vastgesteld. 

Bijvoorbeeld: Voor de aanslagen in Zaventem en Brussel op 22 maart 2016 zal het definitieve 
uitkeringspercentage worden vastgelegd ten laatste op 31 december 2019.  

Wordt sommige schade bij voorrang vergoed? 
Ja, maar enkel indien het Comité vaststelt dat het bedrag van 1,2 miljard euro onvoldoende is voor 
het vergoeden van alle schade of indien het Comité over onvoldoende elementen beschikt om 
hierover te oordelen. Dan worden overlijden en lichamelijke letsels bij voorrang vergoed, vervolgens 
materiële schade en tenslotte morele schade. 

Kan mijn verzekeraar meer uitkeren dan hetgeen hij volgens het 
uitkeringspercentage moet uitkeren? 
Uw verzekeraar kan vrijwillig meer uitkeren, hij is hiertoe niet verplicht. Datgene wat uw verzekeraar 
meer uitkeert, zal hij niet in het solidariteitssysteem van de vzw TRIP kunnen inbrengen. 
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Kan mijn verzekeraar minder uitkeren dan hetgeen hij volgens het 
uitkeringspercentage moet uitkeren? 
Neen. Hierop bestaat één specifieke uitzondering. De schadevergoeding wordt beperkt tot 75 
miljoen euro voor de verzekeringsovereenkomsten die betrekking hebben op schade aan onroerende 
goederen en/of de inhoud ervan, of op de gevolgschade van schade aan onroerende goederen en/of 
de inhoud ervan. Deze beperking geldt per verzekeringnemer, per verzekerde locatie en per jaar, 
ongeacht het aantal verzekeringsovereenkomsten.  

Deze uitzondering is evenwel niet van toepassing op gebouwen bestemd voor bewoning. Hiervoor 
moet de verzekeraar wel vergoeden volgens het uitkeringspercentage. 

Ik heb mijn spaarcenten belegd in een levensverzekering of een 
beleggingsverzekering. Wanneer het uitkeringspercentage niet leidt tot een 
volledige vergoeding, ben ik dan mijn spaarcenten kwijt? 
Neen, uw verzekeraar moet u altijd het reeds opgebouwde tegoed, dat de theoretische 
afkoopwaarde heet, volledig uitbetalen. Hierop wordt het uitkeringspercentage niet toegepast. 

Het uitkeringspercentage wordt enkel toegepast op het risicokapitaal, d.i. het verschil tussen het 
kapitaal dat wordt uitgekeerd bij overlijden en de theoretische afkoopwaarde. 

Klopt het dat het uitkeringspercentage niet wordt toegepast bij een 
arbeidsongevallenverzekering? 
Ja. De arbeidsongevallenverzekeraar zal de schade van de rechthebbende vergoeden zonder 
specifieke beperkingen. Hetgeen de verzekeraar uitkeert boven het uitkeringspercentage, krijgt hij 
zelf vergoed van het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

Hoe lang kan het duren vooraleer rechthebbenden hun (deel van) de 
vergoeding ontvangen? 
Het Comité stelt zo spoedig mogelijk na de terroristische gebeurtenis een uitkeringspercentage vast. 
Na de vaststelling van dit uitkeringspercentage, kunnen de eerste vergoedingen worden uitgekeerd. 

Daarna beoordeelt het Comité minstens elke 6 maanden of het uitkeringspercentage al dan niet 
moet worden herzien. Het definitieve uitkeringspercentage wordt ten laatste op 31 december van 
het derde jaar volgend op het jaar van de terroristische gebeurtenis vastgesteld. 
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Overige vragen 

Van wie ontvang ik de schadevergoeding? 
Betalingen gebeuren door uw eigen verzekeraar. U heeft zelf geen contact met de vzw TRIP. 

Wie is mijn contactpersoon als ik schade heb als gevolg van terrorisme? 
Uw contactpersoon is uw verzekeringstussenpersoon of uw eigen verzekeraar. 

Hoe verloopt de afhandeling van de claims? 
In geval u schade lijdt veroorzaakt door terrorisme, meldt u dit zo snel mogelijk aan uw 
verzekeringstussenpersoon of aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar geeft de schadeclaim door aan de 
vzw TRIP. 

Wat is het Comité? 
Het Comité bestaat uit verschillende vertegenwoordigers van de overheid en uit twee 
vertegenwoordigers van de vzw TRIP. 

Het Comité heeft als taken: 

- oordelen of een gebeurtenis als terrorisme wordt beschouwd; 

- het uitkeringspercentage vastleggen. 

Waar vind ik de wet waarop de terrorismeregeling voor verzekeringen is 
gebaseerd? 
U kan de wet lezen door op deze link te klikken. 

 

http://www.tripvzw.be/nl/home/wet.asp
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