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Terrorisme en uw Evenementenverzekering
Hoe is Terrorisme geregeld in de voorwaarden van uw Evenementenverzekering:
Binnen de algemene voorwaarden van iedere verzekering, dus ook de
Evenementenverzekering, wordt molest uitgesloten. Onder molest wordt met name het
oorlogsrisico bedoeld. Terrorisme valt hier echter niet onder en is dus wel verzekerd. Wel kan
Terrorisme grote gevolgen hebben voor de economische belangen binnen een land. Kijk maar
naar de gevolgen in New York in 2001 of recentelijk, enkele weken geleden in Parijs.
De Nederlandse overheid en het Verbond van Verzekeraars hebben alweer enige tijd geleden
de Terrorisme Pool opgericht. Hierin wordt het risico van Terrorisme herverzekerd voor zover
dit op de reguliere polisdekking is verzekerd. Iedere Nederlandse verzekeraar verwijst dan
ook binnen haar voorwaarden naar deze herverzekering (NHT-clausule).
In het kort komt het erop neer dat als je dekking hebt voor het risico van Terrorisme dit ook
is verzekerd conform jouw eigen polisvoorwaarden, maar dan met de beperking van de
herverzekering.
Deze beperking komt erop neer dat er een maximum (€1 miljard ) wordt verbonden aan de
totale uitkering die alle Nederlandse verzekeraars moeten doen in verband met Terrorisme.
Je bent dus wel verzekerd, maar zouden veel mensen aanspraak maken op deze dekking,
dan kan het voorkomen dat het maximum in de herverzekering niet voldoende is om alle
schade van iedereen te vergoeden. In dat geval wordt er dan naar evenredigheid vergoed.
Deze regeling is destijds opgemaakt om enerzijds te zorgen dat het risico verzekerd kan
blijven, maar dit anderzijds niet een individuele verzekeraar in de financiële problemen kan
brengen. Zoals we bij diverse partijen (Fortis, ING, Reaal,….) in de markt hebben gezien, is
niemand gebaad bij instabiele grote financieel instellingen.
Inmiddels zijn wij met de verzekeraars waarmee wij zaken doen afgesproken dat deze
regeling vooralsnog wordt gehandhaafd voor evenementen die in Nederland worden
georganiseerd. Dit betekent dat je de zekerheid houdt dat evenementen die in Nederland
worden georganiseerd blijven verzekerd tegen het risico van Terrorisme. Voor de goede orde
willen wij wel aantekenen dat zodra een risico zich daadwerkelijk voordoet en pas dan de
keuze wordt gemaakt om dit risico te verzekeren, er sprake is van een “brandend schip”, wat
uiteraard nooit is verzekerd. Voor evenementen die regulier worden verzekerd in een normale
situatie is er dus “gewoon” dekking.
Eventuele specifieke vragen zijn uiteraard altijd welkom en zullen op individueel niveau
worden opgepakt en beantwoord, zoals je van ons gewend bent.

