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Overwegingen
a. Het terrorismerisico, zoals omschreven in artikel 1.1, 1.2 en
1.3 van het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (hierna
te noemen het Clausuleblad), blijkt een reële bedreiging voor de
samenleving, terwijl de gevolgen (ook) in financieel opzicht zeer
ernstig kunnen zijn. Met name vanwege het mogelijk onbegrensde
karakter en het risico van cumulatie, kunnen verzekeraars voor het
terrorismerisico in principe geen verzekeringsdekking meer bieden.
b. Teneinde niettemin een voorziening te creëren, is de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (hierna te
noemen de NHT) opgericht, die beschikt over een per kalenderjaar
beperkte dekkingscapaciteit. De omvang van deze door (her)
verzekeraars en de overheid (als herverzekeraar) ter beschikking
gestelde capaciteit kan van jaar tot jaar verschillen.

3.

De behandelend verzekeraar is belast met afwikkeling van het
desbetreffende schadegeval. In dit kader beoordeelt de behandelend
verzekeraar of aannemelijk is dat het schadegeval inderdaad
verband houdt met de verwezenlijking van het terrorismerisico.

4.

De behandelend verzekeraar dient de NHT ten spoedigste in kennis
te stellen van naar zijn oordeel onder het toepassingsbereik van
dit protocol vallende concrete schadegevallen, in elk geval binnen
drie weken nadat verband met het terrorismerisico is gelegd.
Deze melding geschiedt op een wijze en met opgave van de
gegevens die de NHT voorschrijft en gaat vergezeld van een eerste
voorlopige raming van de te verwachten uitkeringsverplichting(en).

5.

De behandelend verzekeraar is verplicht om de NHT, op een
door haar aan te geven wijze, periodiek opgave te doen van de
ontwikkelingen met betrekking tot de aangemelde schadegevallen,
alsmede om alle overige medewerking te verlenen, teneinde de
NHT in staat te stellen om het (te verwachten) totaalbedrag van
de uitkeringsverplichtingen voor zover mogelijk te begroten. De
behandelend verzekeraar is gehouden om hierbij aanwijzingen van de
NHT met betrekking tot de waardering van schadeposten op te volgen.

6.

Onder de door deelnemende verzekeraars aan de NHT te melden
schadegevallen vallen mede die gevallen waarvoor al geheel of
gedeeltelijk uitkering is toegezegd of verleend, vóórdat verband met
het terrorismerisico werd gelegd. Ter zake van deze schadegevallen
zal de NHT haar uitkeringsverplichtingen jegens de deelnemende
verzekeraars vaststellen alsof door die verzekeraars nog geen uitkering
is toegezegd of verleend, ongeacht (en overigens onverminderd) de
bestaande rechtsverhouding tussen die verzekeraars en de betrokken
verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden en/of benadeelden.

7.

Met betrekking tot het aanmerken van concrete gebeurtenissen of
omstandigheden als schadegeval in de zin van bepaling 1 is de NHT
niet gebonden aan het oordeel van de behandelend verzekeraar,
doch zal zij zelfstandig beoordelen of genoegzaam is gebleken dat
bij haar aangemelde gebeurtenissen of omstandigheden of de
gevolgen daarvan als de verwezenlijking van het terrorismerisico in
de zin van het clausuleblad moeten worden beschouwd. Indien zij
van oordeel is dat van het vereiste verband met het terrorismerisico
onvoldoende is gebleken, doet zij daarvan mededeling aan de
desbetreffende behandelend verzekeraar(s). Voor de behandelend
verzekeraar(s) is het oordeel van de NHT bindend, tenzij dit oordeel
binnen een termijn van zes weken na kennisgeving daarvan schriftelijk
en gemotiveerd door de desbetreffende verzekeraar(s) wordt
bestreden. Alsdan zal een heroverweging plaatsvinden. Indien deze
heroverweging leidt tot handhaving van het oordeel, is deze beslissing
uitsluitend aanvechtbaar indien, en op de grond dat, de NHT op basis
van de beschikbare informatie in redelijkheid niet tot haar oordeel
is kunnen komen dat van een door die behandelend verzekeraar
gesteld verband met het terrorismerisico, onvoldoende is gebleken.

8.

De NHT is ter zake van haar oordeel over het al dan niet genoegzaam
blijken van verwezenlijking
van het terrorismerisico geen
verantwoording verschuldigd aan verzekeringnemer, verzekerden,
begunstigden en benadeelden

c. Voor zover wettelijk toelaatbaar en met inachtneming van de daarvoor
geldende regels kan de beperkte dekkingscapaciteit van de NHT
door de daarin deelnemende (schade-, levens-, zorg- en naturauitvaart-) verzekeraars worden aangewend als begrenzing van hun
gezamenlijke uitkeringsverplichtingen die uit de verwezenlijking van
het terrorismerisico kunnen voortvloeien.
d. Op voorhand is niet bekend in hoeverre de voor een bepaald
kalenderjaar beschikbare capaciteit toereikend zal blijken om alle
gerechtvaardigde claims die het gevolg zijn van de verwezenlijking van
het terrorismerisico in dat jaar te honoreren, terwijl evenmin vaststaat
op welke datum dit met zekerheid kan worden vastgesteld.
e. Bij toekenning van uitkeringen door de NHT dient enerzijds recht
te worden gedaan aan het belang van individuele verzekerden,
begunstigden en benadeelden om in een zo vroeg mogelijk stadium
duidelijkheid verschaft te krijgen over de omvang van de hun
toekomende uitkering, terwijl anderzijds sprake dient te zijn van een
rechtvaardige wijze van verdeling van de per kalenderjaar gelimiteerde
dekkingscapaciteit voor het geval die capaciteit ontoereikend mocht
blijken om alle gerechtvaardigde claims te voldoen.
Vorenstaande overwegingen leiden tot toepassing van de navolgende
bepalingen.
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Schademelding
1.

Onder schadegeval dient voor de toepassing van dit protocol verstaan
te worden iedere mogelijke verwezenlijking van ‘het terrorismerisico’
zoals omschreven in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 van het Clausuleblad,
waardoor enig recht op uitkering jegens een in de NHT deelnemende
schade-, levens-, zorg- en/of natura-uitvaartverzekeraar kan ontstaan.

2.

Ieder schadegeval dient zo spoedig mogelijk bij de desbetreffende
verzekeraar - verder te noemen de behandelend verzekeraar te worden gemeld, op de door die verzekeraar voorgeschreven
wijze. De behandelend verzekeraar is gehouden om alle in
redelijkheid van hem te vergen maatregelen te nemen om
verzekeringnemer, verzekerden, begunstigden en/of benadeelden
tot spoedige melding te bewegen en dient aanwijzingen van de
NHT gericht op spoedige melding van schadegevallen op te volgen.
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Technische Commissie
9.

De NHT kan zich bij de beoordeling, begroting en afwikkeling van
aanspraken die verband houden met verwezenlijking van het
terrorismerisico laten bijstaan door een door haar in te stellen
Technische Commissie, waarvan de samenstelling en de taken
worden bepaald aan de hand van de specifieke aard van het (de)
(gestelde) schadegeval(len) en de behoefte van de NHT aan bijstand.

aan dat waaraan die aanslag of besmetting op basis van het
hiervóór bij a) gestelde zou zijn toegerekend (als het verband
met andere aanslagen of besmettingen niet zou hebben
bestaan), of
–– indien vaststaat dat de feitelijke pleegdatum van de
desbetreffende aanslag of besmetting is gelegen meer dan 6
maanden na de feitelijke pleegdatum van de eerste aanslag of
besmetting van de reeks.

10. De Technische Commissie is gerechtigd om kennis te nemen van alle
stukken uit dossiers die zij voor de uitvoering van haar taak van belang
acht en om zelfstandig onderzoek te (laten) verrichten naar toedracht
en gevolgen van concrete schadegevallen. De betrokken verzekeraar
en de verzekerde begunstigde en/of benadeelde zijn gehouden om
alle medewerking te verlenen teneinde de Technische Commissie in
staat te stellen te beschikken over de door haar gewenste gegevens,
hetgeen mede inhoudt het (doen) verzorgen, respectievelijk verlenen
van uit oogpunt van privacybescherming noodzakelijke machtigingen.

c. Preventieve maatregelen Schade en kosten verbandhoudende
met het treffen van preventieve maatregelen zoals beschreven in
artikel 1.3 van het Clausuleblad, worden toegerekend aan het jaar
waaraan de aanslag of besmetting wordt toegerekend waarop
die kosten betrekking hebben. Indien een aanslag of besmetting
is uitgebleven, dan vindt toerekening plaats aan het jaar waaraan
de aanslag of besmeting zou zijn toegerekend indien deze zou
hebben plaatsgevonden. Is onbekend aan welk jaar een aanslag
of besmetting zou zijn toegerekend, dan vindt toerekening van de
schade en kosten plaats aan het eerste jaar waarin de aanslag of
besmetting had kunnen zijn gepleegd.

Toerekening naar kalenderjaar
11. De limitering van de dekkingscapaciteit per kalenderjaar geldt
voor alle gevolgen van de verwezenlijking van het terrorismerisico
die volgens de navolgende bepalingen aan het desbetreffende
kalenderjaar toegerekend worden:

12. Waar in dit protocol wordt gesproken over de toerekening van
een terroristische daad, wordt bedoeld de toerekening van een
enkelvoudige aanslag of kwaadwillige besmetting, de toerekening van
een tot een reeks behorende aanslag of kwaadwillige besmetting en/
of de toerekening van preventieve maatregelen, zoals beschreven in
bepaling 11.

a. Enkelvoudige aanslag of kwaadwillige besmetting Wanneer het
terrorismerisico zich verwezenlijkt in de vorm van een aanslag zoals
omschreven in artikel 1.1 van het Clausuleblad, welke aanslag
in tijd en oogmerk niet met een eerdere aanslag samenhangt,
dan vindt toerekening plaats aan het jaar waarin de handeling of
gedraging waarmede de aanslag werd gepleegd zich feitelijk heeft
voorgedaan, ongeacht wanneer de schadelijke gevolgen daarvan
zijn ontstaan of manifest zijn geworden.

13. Toerekening van een terroristische daad aan een bepaald kalenderjaar
betekent dat de desbetreffende terroristische daad wordt beschouwd
als de enige oorzaak van alle concrete schadegevallen voortvloeiend
uit de als gevolg van deze daad aangemerkte gebeurtenissen. Het
vorenstaande geldt ongeacht in welk kalenderjaar het plegen van de
da(a)d(en) bekend werd en ongeacht in welk kalenderjaar de daaruit
voortvloeiende schadegevallen zijn ontstaan of manifest zijn geworden.

Wanneer het terrorismerisico zich verwezenlijkt in de vorm van
kwaadwillige besmetting zoals omschreven in artikel 1.2 van het
Clausuleblad, vindt toerekening plaats aan het jaar waarin de
(eerste) verspreiding van de desbetreffende ziektekiemen en/of
stoffen zich feitelijk heeft voorgedaan.

14. Een beslissing over toerekening van een terroristische daad aan een
bepaald kalenderjaar geschiedt naar beste kunnen en op basis van
de gegevens die alsdan bekend zijn. Deze toerekening is voor alle
partijen definitief en bindend, ook indien - al dan niet op basis van
later bekend geworden informatie – zou blijken dat een terroristische
daad aan een ander kalenderjaar kan worden toegerekend en/of dat
daarmee in verband gebrachte gebeurtenissen kunnen samenhangen
met een terroristische daad die in een ander kalenderjaar blijkt
te zijn gepleegd. De NHT is evenwel gerechtigd om op basis van
zwaarwegende omstandigheden en onder afweging van alle
betrokken belangen een beslissing over toerekening te herzien,
doch zij is ter zake van haar beslissingen omtrent toerekening, of
de herziening daarvan, geen verantwoording verschuldigd jegens
verzekerden, begunstigden en benadeelden.

Indien het niet mogelijk is om aan de hand van de hiervoor
gegeven regels de gevolgen van de verwezenlijking van het
terrorismerisico toe te rekenen aan een bepaald kalenderjaar, dan
vindt toerekening plaats aan het eerste jaar waarin de gepleegde
aanslag c.q. de verspreiding van ziektekiemen of stoffen is
vastgesteld.
b. Tot een reeks behorende aanslag of kwaadwillige besmetting
Wanneer het terrorismerisico zich verwezenlijkt in de vorm van
een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen of kwaadwillige besmettingen, dan vindt toerekening
van al deze aanslagen en besmettingen plaats aan het jaar waarin
de eerste aanslag of besmetting van deze reeks volgens het bij a)
gestelde dient te worden toegerekend.

Uitkeringspercentage
15. Nadat de NHT bekend is geworden met (een) gebeurtenis(sen)
waardoor aanspraken op de NHT zijn te verwachten dan zal zij
zo spoedig mogelijk vaststellen en mededelen aan in de NHT
deelnemende verzekeraars:
–– aan welk kalenderjaar de desbetreffende terroristische daad wordt
toegerekend,
–– wat de concrete gebeurtenis(sen) is (zijn) die wordt (worden)
aangemerkt als het gevolg van deze terroristische daad.
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In afwijking van het vorenstaande zal een tot een reeks behorende
(zelfstandige) aanslag of kwaadwillige besmetting alsnog worden
aangemerkt als een enkelvoudige aanslag of kwaadwillige
besmetting of - bij voortzetting van de desbetreffende reeks daarna
als de eerste van een nieuwe reeks:
–– indien toepassing van het vorenstaande zou leiden tot
toerekening van de desbetreffende aanslag of kwaadwillige
besmetting aan een eerder jaar dan het jaar voorafgaande
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de reeds gerealiseerde vermogensopbouw op de in lid 1 bedoelde
uitkering in mindering te worden gebracht. Bij levensverzekeringen
wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw
gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te
houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.

Indien de NHT het vorenstaande niet binnen een termijn van vier
maanden nadat zij met de gebeurtenis( sen) bekend is geworden met
voldoende zekerheid kan vaststellen, dan zal zij bekend maken op
welke wijze alsnog tot de bedoelde vaststelling zal worden gekomen.
16. Voor schadegevallen die vallen onder de reikwijdte van de in
bepaling 15 genoemde vaststellingen en die niet bij de NHT zijn
aangemeld binnen een termijn van twee jaar na bekendmaking van
deze vaststellingen, is de NHT geen uitkering verschuldigd, ook al is
van verband met de terroristische daad of van het bestaan van het
recht op uitkering onder de polis eerst na verloop van deze termijn
gebleken.

22.3Indien de in lid 1 bedoelde uitkering betrekking heeft op een periodiek
te verstrekken uitkering (zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen)
of het vergoeden van toekomstige schade en kosten (zoals de
kosten van bepaalde medische behandelingen en intermitterende
behandelingen) zal bij de vaststelling
van het definitieve
uitkeringspercentage overeenkomstig bepalingen 25 en 26, als
bedrag van de in lid 1 bedoelde uitkering worden aangehouden de
contante waarde van de periodieke uitkeringen, dan wel de volgens
actuarieel onderbouwde uitgangspunten te bepalen schadereserve
met betrekking tot in de toekomst te verrichten vergoedingen.

17. Zo spoedig mogelijk na de in bepaling 15 bedoelde vaststellingen
wordt door de NHT een (voorlopige) begroting opgesteld en bekend
gemaakt van het totaalbedrag aan aanspraken dat (naar verwachting)
als gevolg van de terroristische daad bij de NHT ingediend zal worden.
Uitgangspunt hierbij is, dat de totale uitkeringsplicht van de NHT
ter zake van aan een bepaald kalenderjaar toegerekende of in de
toekomst nog toe te rekenen terroristische daden is gelimiteerd tot,
in totaal, de voor dat kalenderjaar geldende capaciteit van de NHT.

22.4In alle gevallen waarin de in lid 1 bedoelde uitkering in redelijkheid niet
volgens de hiervoor gegeven richtlijnen kan worden bepaald, vindt
inschatting van de uitkeringsplicht plaats op basis van de beschikbare
gegevens in combinatie met de ervaringsgegevens van de reguliere
schadeverwachting, zonodig met overeenkomstige toepassing van de
in de voorgaande leden van deze bepaling beschreven systematiek.

18. Op basis van de in de bepaling 17 bedoelde voorlopige begroting wordt
door de NHT een inschatting gemaakt van het risico dat de capaciteit van
de NHT niet toereikend zal zijn om alle gerechtvaardigde aanspraken
te voldoen. Indien bekend is dat aan het betrokken kalenderjaar
ook andere terroristische daden dienen te worden toegerekend,
of de omstandigheden van het geval serieuze aanleiding geven om
toerekening van andere terroristische daden aan het betrokken
kalenderjaar te vrezen, dan wordt bij deze inschatting - voor zover
mogelijk - rekening gehouden met de gevolgen van deze eventuele
andere (al dan niet reeds bekend geworden) terroristische daden.

23. Zodra meldingen van schadegevallen of andere omstandigheden
daartoe aanleiding geven, doch uiterlijk op de eerste dag van
de zevende kalendermaand volgend op die waarin laatstelijk het
voorlopig uitkeringspercentage is vastgesteld, zal de NHT een nieuwe
begroting als beschreven in bepaling 17 opstellen. In aansluiting
hierop zal wederom toepassing worden gegeven aan het gestelde in
de bepalingen 18 tot en met 21, met dien verstande dat een eventuele
hieruit voortvloeiende verlaging van het uitkeringspercentage niet zal
gelden voor concrete schadegevallen die al vóór het bekend maken
van het laatstelijk vastgestelde percentage waren aangemeld bij de
NHT overeenkomstig het gestelde in bepaling 4 van dit protocol.
Een verhoging van het uitkeringspercentage leidt daarentegen
tot een verhoging van het uitkeringsrecht voor alle aanspraken.

19. Indien, naar het oordeel van de NHT, de in bepaling 18 bedoelde
inschatting de reële dreiging oplevert dat haar capaciteit voor
het betrokken kalenderjaar ontoereikend zal blijken om alle
gerechtvaardigde aanspraken te voldoen, dan zal de NHT zo
spoedig mogelijk aan de behandelend verzekeraars een percentage
bekend maken, welk percentage zal gelden als het voorlopige
door de NHT te vergoeden aandeel in alle met de desbetreffende
terroristische daad verband houdende gerechtvaardigde claims.

24. In elk geval zal vanaf het moment dat voldoende ervarings- en
schadegegevens beschikbaar zijn om met een redelijke mate
van nauwkeurigheid het totaalbedrag te kunnen bepalen van de
uitkeringsverplichtingen van de NHT voor de gevolgen van aan een
bepaald kalenderjaar toegerekende terroristische daden, zo spoedig
mogelijk vaststelling volgen van de definitieve uitkeringspercentages.

20. Indien de in bepaling 19 bedoelde reële dreiging zich
niet voordoet, dan stelt zij het uitkeringspercentage
met
betrekking tot de gevolgen van de desbetreffende terroristische
daad definitief vast op 100% en doet hiervan zo spoedig
mogelijk mededeling aan de behandelend verzekeraars.

25. Indien na verloop van twee jaren na bekendmaking van de eerste
voorlopige begroting als beschreven in bepaling 17 nog geen
vaststelling van het definitieve uitkeringspercentage heeft kunnen
plaatsvinden, dan zal de NHT bepalen op welke wijze alsnog een
definitief uitkeringspercentage kan worden vastgesteld per uiterlijk
zes maanden nadien. Om dit te bereiken zal uitgegaan kunnen worden
van redelijke aannames met betrekking tot aspecten als de aard en
omvang van toekomstige gerechtvaardigde aanspraken op uitkering.
De NHT is hierbij niet gebonden aan de opgaven van de betrokken
behandelend verzekeraars, maar is zelfstandig bevoegd om aard en
omvang van toekomstige aanspraken op uitkering in te schatten.

21. De vaststelling van een (al dan niet voorlopig) uitkeringspercentage
door de NHT is bindend voor alle partijen. De NHT is ter zake van
een dergelijk vaststelling geen verantwoording verschuldigd jegens
verzekerden, begunstigden en benadeelden.
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22.1Een overeenkomstig de bepalingen van dit protocol vastgesteld
en medegedeeld uitkeringspercentage
zal, tenzij uit de
overige leden van deze bepaling een andere gedragslijn volgt,
worden toegepast op het feitelijke bedrag van de door de
behandelende verzekeraar verschuldigde uitkering (inclusief de
eventueel gemaakte expertisekosten), of - bij verstrekkingen
in natura - op de tegenwaarde van de verstrekking, waarbij
wordt afgezien van het bestaan van de NHT en de eventueel
op basis daarvan in de polisvoorwaarden opgenomen clausules.

Definitieve afwikkeling
26. Indien na vaststelling en toepassing van het definitieve
uitkeringspercentage volgens dit protocol de nog beschikbare
middelen van de NHT door uitputting van de totale van toepassing
zijnde dekkingscapaciteit, door welke oorzaak dan ook, daadwerkelijk
ontoereikend mochten blijken voor voortgezette toekenning van
uitkeringen op basis van dit percentage, dan zal de NHT hiervan
onverwijld mededeling doen aan de behandelend verzekeraars. Alsdan
zullen de resterende middelen van de NHT onder toepassing van een

22.2Indien, ten behoeve van de in lid 1 bedoelde uitkering en
voorafgaand aan de gebeurtenis in verband
waarmee het
recht op uitkering jegens de NHT ontstond, een bepaalde
vermogensopbouw onder de
polis was gerealiseerd, dient
voorafgaand aan de toepassing van het uitkeringspercentage en
volgens actuarieel onderbouwde uitgangspunten, het bedrag van
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Regres

nieuw door de NHT vast te stellen afwikkelingspercentage worden
uitgekeerd. De NHT kan op grond van de omstandigheden van het
geval besluiten tot een andere verdeling van de resterende middelen.

32. De behandelend verzekeraars zullen op eerste verzoek van
de NHT eraan meewerken dat eventuele
regresrechten,
ongeacht de grondslag daarvan, tot het bedrag van de door
de NHT verleende (en nog te verlenen) uitkeringen worden
overgedragen aan de NHT, en zullen zich voorts onthouden van
gedragingen die afbreuk kunnen doen aan de mogelijkheid van
de NHT om deze regresrechten (na overdracht) uit te oefenen.

27. Indien twee jaar en zes maanden na bekendmaking van de eerste
voorlopige begroting als beschreven in bepaling 17 nog middelen
beschikbaar zijn voor alsdan nog niet afgewikkelde gerechtvaardigde
aanspraken op uitkering, dan zal de NHT tot eindafwikkeling met
de betrokken behandelend verzekeraars komen door toezegging
van een slotuitkering aan deze behandelend verzekeraars, met
toepassing van het geldende uitkeringspercentage, op basis van
redelijke aannames met betrekking tot aspecten als de aard en
omvang van toekomstige gerechtvaardigde aanspraken op uitkering.

33. De behandelend verzekeraars zullen (na voormelde overdracht
van rechten) voor en namens de NHT zorgdragen voor de feitelijke
uitvoering van regreswerkzaamheden, waarbij de buitengerechtelijke
kosten voor rekening van deze verzekeraars zullen blijven.

28. Bij een eindafwikkeling zoals beschreven in bepaling 27 zullen de
desbetreffende behandelend verzekeraars de te verrichten uitkeringen
aan verzekerden, begunstigden en benadeelden voorzetten, conform
de toepasselijke regels en polisvoorwaarden, maar met toepassing
van het geldende uitkeringspercentage. Per gerechtvaardigde
aanspraak op uitkering zal hierbij dan echter de daarvoor door
de NHT toegezegde slotuitkering als maximum uitkering gelden.

Kosten
34. De algemene kosten verbonden aan de inrichting en het functioneren
van de NHT komen voor rekening van de in de NHT deelnemende
verzekeraars, naar rato van ieders financiële inbreng in de capaciteit
van de NHT voor het kalenderjaar waarin deze kosten worden gemaakt.
Kosten die verband houden met de beoordeling en afwikkeling van
claims, zoals die van het functioneren van de Technische Commissie,
komen voor rekening van de verzekeraars naar rato van ieders
financiële inbreng in de capaciteit van de NHT voor het kalenderjaar
waaraan de desbetreffende terroristische daad wordt toegerekend.

29. De NHT kan voorschrijven, onder door haar te stellen voorwaarden
en met inachtneming van door haar te geven richtlijnen, dat een
behandelend verzekeraar bij wie, na afwikkeling overeenkomstig
het gestelde in bepaling 28 van alle onder dit protocol vallende
gerechtvaardigde aanspraken, nog enig bedrag van een door de
NHT verstrekte slotuitkering resteert, bijvoorbeeld in verband met
gedeeltelijke vrijval van een op basis van bepaling 22 lid 3 of lid 4
vastgestelde uitkering, dit restantbedrag dient terug te betalen aan de
NHT. Een aldus terugontvangen bedrag zal door de NHT, op een nader
door haar aan te geven wijze, naar verhouding van tekorten ten goede
worden gebracht aan gevallen waarvan de omvang van het recht op
uitkering (met toepassing van het geldende uitkeringspercentage)
de daarvoor door de NHT toegezegde slotuitkering blijkt te
overtreffen, bij voorbeeld omdat een op basis van bepaling
22 lid 3 of 4 vastgestelde uitkering tekort schiet om een in het
vooruitzicht gesteld uitkeringspercentage te voldoen. Een eventueel
daarna nog resterend bedrag komt ten goede aan de algemene
middelen van de NHT. De NHT kan verlangen dat een behandelend
verzekeraar de voor de toepassing van dit artikel van belang zijnde
feiten aantoont door middel van een accountantsverklaring.

Bijzondere gevallen
35. Indien zich een situatie voordoet waarin het onderhavige protocol
niet voorziet, is de NHT gerechtigd om haar beleid overeenkomstig
de geest van het protocol en met inachtneming van de reden van
oprichting van de NHT te bepalen en daarnaar te handelen. Indien
de omstandigheden van het geval de NHT nopen om in strijd met
het gestelde in dit protocol te handelen, dan is zij daartoe gerechtigd.

Wijziging

30. In geen geval is de NHT gehouden om uitkeringen te verrichten voor
zover deze de van toepassing zijnde dekkingscapaciteit zouden
overtreffen. Iedere mededeling van de NHT over voorlopige of
definitieve uitkeringspercentages wordt geacht een begrenzing in te
houden tot de van toepassing zijnde capaciteit.

36. De NHT is gerechtigd om het gestelde in dit protocol aan te vullen en
te wijzigen als veranderde omstandigheden daartoe nopen en/of als
dit de toepasbaarheid of duidelijkheid van het protocol ten goede
komt.

Aansprakelijkheid

Geschil en

november 2007

31. De NHT is niet aansprakelijk voor ongeacht welke gedraging van
deelnemende verzekeraars verbandhoudende met onder de
reikwijdte van dit protocol gebrachte schadegevallen. De afwikkeling
van aanspraken van verzekerden, begunstigden en benadeelden
vindt volledig plaats onder de verantwoordelijkheid van de
desbetreffende behandelend verzekeraars, ongeacht de eventuele
inbreng en bijstand hierbij door de NHT en/of de Technische
Commissie. Ter zake van schade en kosten die verband houden
met enig verzuim van de behandelend verzekeraar, zoals rente
en incassokosten, wordt door de NHT geen uitkering verleend,
ongeacht of dit verzuim verband houdt met de wijze waarop
uitvoering is gegeven aan het gestelde in het onderhavige protocol.

37. Alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van dit
protocol worden bindend beslist door middel van arbitrage,
overeenkomstig de regelen van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Bijlage: Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschaden

Het Protocol afwikkeling claims (inclusief de toelichting) werd op 23
november 2007 onder nummer 27178761 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
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