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BA OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID EN TERRORISME 
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Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand 

en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering 

van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 

gevallen 

  

• FOUTLOZE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANTEN VAN 

INRICHTINGEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR HET PUBLIEK, DIT 

IN GEVAL VAN BRAND OF ONTPLOFFING 

 

• VERPLICHTE VERZEKERING 
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TOEPASSELIJKE WETGEVING 

 
• DE WET VAN 30 JULI 1979 

 

– KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 FEBRUARI 1991 ( DAT DE LIJST VAN 

INRICHTINGEN VASTLEGT) 

– KONINKLIJK BESLUIT VAN 05 AUGUSTUS 1991 (DAT DE 

MAXIMABEDRAGEN VASTLEGT) 

 
• MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 03 MAART 1992 
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SCHADELOOSSTELLING 

• STOFFELIJKE SCHADE       30.000.000 BEF  750.000,00 € 

 

• LICHAMELIJKE LETSELS 600.000.000 BEF 15.000.000,00 € 
 

Indien het totaal van de gevorderde schadeloosstellingen de 
verzekerde som overschrijdt, worden de rechten van de 
benadeelden tegen de verzekeringsonderneming naar 
evenredigheid verminderd tot dat bedrag. 

 

Niettemin blijft de verzekeringsonderneming die, onbekend 
met het bestaan van vorderingen van andere benadeelden, 
te goeder trouw aan een benadeelde een groter bedrag dan 
het aan deze toekomende deel heeft uitgekeerd, jegens die 
anderen slechts gehouden tot het beloop van het 
overblijvende gedeelte van de verzekerde som. 
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CATEGORIEËN VAN INRICHTINGEN 

1. De dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt;  
2. De restaurants, frituren en drankgelegenheden, wanneer de totale voor het publiek 

toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m2 bedraagt; 
3. De hotels en motels met ten minste 4 kamers, die ten minste 10 klanten kunnen 

ontvangen;  
4. De kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een 

totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben; 
5. De jeugdherbergen; 
6. De artistieke cabarets en de circussen; 
7. De bioscopen en theaters; 
8. De casino’s; 
9. De culturele centra; 
10. De polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en 

sportmanifestaties; 
11. De sportzalen; 
12. De schietstands; 
13. De stadions; 
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CATEGORIEËN VAN INRICHTINGEN 

14) De handelsbeurzen en de tentoonstellingszalen; 
15) De gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek 

toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt; 
16) De opblaasbare structuren; 
17) De handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke 

oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m2; 
18) De pretparken; 
19) De ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen; 
20) De service-flatgebouwen, de woningcomplexen met dienstverlening en de 

rusthuizen voor bejaarden; 
21) De inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding; 
22) De kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke 

oppervlakte ten minste 500 m2 bedraagt; 
23) De stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens; 
24) De gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor 

het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2 bedraagt; 
25) De gebouwen van de hoven en rechtbanken. 
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PRECISERING OMTRENT DE INRICHTINGEN 

Ministeriële omzendbrief van 3 maart 1992 
 
1. Inrichting die opgenomen is in de lijst (strikte interpretatie- zelfs 

wanner het publiek er gewoonlijk toegelaten is) 
 

2. Toegankelijk voor het publiek. Daaronder dient men alle ruimten te 
verstaan die niet strikt verboden zijn voor het publiek. 

3. Gewoonlijk toegankelijk voor het publiek. Dit veronderstelt een 
regelmatig terugkomende omstandigheid ook al wordt het publiek er 
slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten. 

 
Deze precisering betekent dat ook deze inrichtingen, waar het publiek 
gewoonlijk komt, zij het onder bepaalde voorwaarden, onderworpen 
zijn aan deze reglementering. 

 
Het betalen van inkomgeld, het vereist zijn van een lidmaatschap, 
enz... zijn dus geen beletsels voor de toepassing ervan. 
 

 



Brussels 

Liège 

Namur 

Luxembourg 

Paris 
Fine art in legal practice 

WIE IS VERANTWOORDELIJK? 

De uitbater behalve :   
 
1.  De publiek- of privaatrechtelijke persoon die in de inrichtingen 

het onderwijs of de beroepsopleiding inricht;  
 
2. De publiek- of privaatrechtelijke persoon die de 

kantoorgebouwen gebruikt; 
 

3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de eredienst 
organiseert in de door het KB bedoelde inrichtingen  

4. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van 
Justitie, voor de gebouwen van hoven en rechtbanken 
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NIET-TEGENSTELBAARHEID VAN EXCEPTIES 

Geen uit de wet of uit de verzekeringsovereenkomst 
voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval kan door een 
verzekeringsonderneming aan een benadeelde worden 
tegengeworpen. 

 

De verzekeringsonderneming kan aan een benadeelde de 
beëindiging, de nietigverklaring, de ontbinding, de 
opzegging, de schorsing van de overeenkomst of van de 
dekking, uit welke oorzaak ook, slechts tegenwerpen ten 
aanzien van schadegevallen, die plaatsvinden na verloop 
van een termijn van dertig dagen na de kennisgeving door 
de verzekeringsonderneming van een dezer feiten.  
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DOELTREFFENDHEID VAN DE WET TEN AANZIEN VAN 

TERRORISTISCHE DADEN 

Aanvankelijk werd de wet niet voorzien om tussen te 
komen in het geval van een terroristische daad. Niets 
belet echter de vergoeding van slachtoffers van 
terrorisme via die polis.  
 
Beperkingen : 
 
Mamixa van de verzekerde bedragen 
Uitsluitend in geval van explosie of brand 
 Beperkte subrogatierechten van de verzekeraars 
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▪ 11 ▪ 

Wet van 1 april 2007 betreffende de 

verzekering tegen schade veroorzaakt 

door terrorisme  
 

 

• Inwerkingtreding 1 mei 2008 

 

• In reactie op de aanslagen van 11 

september 2001. 
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▪ 12 ▪ 

BIJZONDERHEDEN 

1. Frequentie en ernst 

 

2. Ondoeltreffende preventiemaatregelen 

 

3. Aangifte van het risico 

 

4. Rol van de Staat 
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▪ 13 ▪ 

GEVOLGEN 

1. Het onder elkaar verdelen van het risico 

op wereldniveau 

 

2. Publiek-private samenwerking 
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▪ 14 ▪ 

GEKOZEN SYSTEEM 

- Geïnspireerd op het Nederlandse systeem  
• (Nederlandse Herverzekerigsmaatschapij voor terrorismeschaden NHT) 

 
1.  Vrijheid voor de verzekeraars om zich al dan niet bij het 

systeem aan te sluiten; 

 

2.  verzekeraars, herverzekeraars en de Staat verbeteren jaarlijks 
de bepalingen van hun akkoord; 

 

3.  Verplichte verzekering voor bepaalde risico’s- facultatieve 
voor andere; 

 

4.  Tarifaire vrijheid. 
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▪ 15 ▪ 

DEFINITIE TERRORISME 

• een clandestien georganiseerde actie of dreiging 

van actie met ideologische, politieke, etnische of 

religieuze bedoelingen, individueel of door een 

groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt 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 



Brussels 

Liège 

Namur 

Luxembourg 

Paris 
Fine art in legal practice 

▪ 16 ▪ 

BA OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID EN 

TERRORISME 

•BA objectieve aansprakelijkheid is verplicht 

voor de inrichtingen bedoeld in de wet. 

 

•De wet van 2007 maakt de clausule ter 

dekking van schade veroorzaakt door 

terroristische daden ook verplicht voor de 

verzekeringen BA objectieve 

aansprakelijkheid. 
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▪ 17 ▪ 

VERPLICHTE TERRORISME CLAUSULE 

 Verzekering arbeidsongevallen 
 

 BA Auto 

 BA Objectieve aansprakelijkheid 
 

 Risico’s brand eenvoudige risico’s 

 Risico’s ongevallen (tak 1), risico’s ziekte (tak 2) 

en Levensverzekeringen, al (tak 23) dan niet 

(tak 21) verbonden met beleggingsfondsen, 
daarin begrepen de bruidsschats- en 

geboorteverzekeringen (tak 22) 
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▪ 18 ▪ 

FACULTATIEF VOOR DE ANDERE RISICO’S 

•De clausule ter dekking van schade 

veroorzaakt door terroristische daden is 

facultatief voor de andere risico’s maar het 

verzekeringscontract moet dat risico in 

duidelijke en nauwkeurige bewoordingen 

uitsluiten. 
 

•Als er geen expliciete clausule ter uitsluiting 

van het risico terrorisme voorzien is, is het 

risico gedekt 
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▪ 19 ▪ 

PLAATSBEPALING 

• Belgisch risico : 

 
 Voor de verzekeringen betreffende onroerende goederen: 

de plaats waar de goederen zich; 

 Voor de verzekeringen betreffende voertuigen: de plaats 
van inschrijving; 

 Voor de polissen voor een duur kleiner dan of gelijk aan vier 
maanden, betreffende risico’s waarmee men tijdens een 
vakantiereis werd geconfronteerd: de plaats van 
ondertekening van het contract; 

 Voor alle andere gevallen, de gewoonlijke verblijfplaats van 
de verzekeringnemer (natuurlijke persoon) of de 
vestigingsplaats van de verzekeringnemer (rechtspersoon) 
waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
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▪ 20 ▪ 

BVBA TRIP Terrorism Reinsurance Pool 

and Insurance Pool 

 
•   

Voorzitter :  AXA Belgium, vertegenwoordigd door Francis Grégoire (*) 

 

Vice-voorzitter :  AG Insurance, vertegenwoordigd door Luc Bormans (*) 

 

Bestuursleden :  Allianz Belgium, vertegenwoordigd door Benoît Dessain 

• Assuralia, vertegenwoordigd door René Dhondt (*) 

• Baloise Insurance, vertegenwoordigd door Eric Heymans 

• Belfius Insurance, vertegenwoordigd door Pieter Vandenbussche 

• Ethias, vertegenwoordigd door Bernard Coutisse 

• Fidea, vertegenwoordigd door Marc Wouters 

• Generali Belgium, vertegenwoordigd door Didier Lechien 

• KBC Assurances, vertegenwoordigd door Marc Euben (*) 

• Nationale Suisse, vertegenwoordigd door Paul Monnens 

• P&V Assurances, vertegenwoordigd door Michel Hermand (*) 

 

Directie :  Marc Dierckx, bestuurder-directeur TRIP (*) 

 

Vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor verzekeringen : Filip Nicolaï 

 

Vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor begroting: Patrick Robert 
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▪ 21 ▪ 

DOELSTELLING 

• De vereniging heeft tot doel om de verbintenissen die uitgevoerd 
moeten worden ingevolge een gebeurtenis, waarvan het Comité 
bedoeld in artikel 5 van de wet 1 april 2007 betreffende de 
verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, besloten 
heeft dat die beantwoordt aan de definitie van terrorisme vervat in 
artikel 2 van dezelfde wet, te verdelen over alle deelnemers. 

 

• Zij heeft daarenboven tot doel om informatie over die schade te 
verzamelen evenals te onderhandelen en een 
herverzekeringsdekking  te ondertekenen ten voordele van haar 
leden. 

 

• De BVBA TRIP heeft derwijze een pool gecreëerd met als doel de 
financiële gevolgen die worden teweeg gebracht door een 
terroristische daad in de zin van de wet, te compenseren tussen de 
deelnemende verzekeraars die Belgische risico’s verzekeren. 
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▪ 22 ▪ 

VERZEKERD BEDRAG 

• De wet bepaalt het maximaal beschikbaar bedrag om 
het geheel van de tijdens een kalenderjaar door 
terrorisme veroorzaakte schade te dekken, op 1 miljard 
euro. 

•   

• Geïndexeerd bedrag( 2014 = 1.187.433.543 € ) 

 

• 3 schijven : 

 
 300 M solidair/hoofdelijk tussen alle leden van de TRIP 

 400 M STOP LOSS Herverzekeringsdekking ( premie 
gefinancierd door de leden van de TRIP) 

 300 M Belgische Staat 
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▪ 23 ▪ 

COMITE SCHADEAFWIKKELING BIJ 

TERRORISME 
• Samenstelling : 

 

 4 vertegenwoordigers van federale ministers 

(Arbeid, Economie, Begroting et 

ambtenarenzaken) 

 1 vertegenwoordiger OCAD 

 2 vertegenwoordigers TRIP 

 Voorzitter van de Commissie voor 
Verzekeringen 
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▪ 24 ▪ 

ROL VAN HET COMITE 

 Zeggen of een gebeurtenis beantwoordt aan 

het begrip terrorisme 
 

 Binnen 6 maanden een percentage te 

bepalen aangaande de vergoeding die de 
leden ten laste dienen te nemen (voorlopig) 

 

 Zich uitspreken over de vraag of de schade 

tot een reeks behoort 
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Jean-François POLAIN 

ANNE CUSTERS 

 
Avocat partner inscrit au barreau de Namur 

Spécialiste en droit de l’assurance et de la responsabilité 

 

 
Avenue de Luxembourg, 152 – 5100 Jambes 

Tél.: 081 21 22 23 – Fax: 078 15 56 56 – Email: jfpolain@philippelaw.eu 
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