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Wat u vooraf moet weten 
In dit clausuleblad staan zaken die specifiek voor uw beroepspraktijk van 

toepassing zijn. Bij dit clausuleblad horen de verzekeringsvoorwaarden 

voor de aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen en bedrijven. 

  

Vragen 
Heeft u vragen over dit clausuleblad? Of is iets niet duidelijk? Neemt u 

dan contact op met uw adviseur. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of 

een toelichting geven. 
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 De volgende clausules zijn alleen van toepassing als 

de betreffende clausule in de polis wordt genoemd. 

1 Clausule dekking pas afgestudeerde verloskundige 

Deze clausule voorziet in een tijdelijke dekking voor de beroepsmatig, in 

hoedanigheid van verloskundige, handelende verzekeringnemer die wel 

bekwaam is, maar nog niet bevoegd. Het ontbreken van de bevoegdheid 

is uitsluitend het gevolg van het feit dat de verklaring van bevoegdheid 

(de BIG-registratie) wel is aangevraagd, maar nog niet is afgegeven.  De 

tijdelijke aflopende dekking is uitsluitend van kracht in de periode direct 

na het afstuderen van verzekeringnemer en geldt voor een periode van 

maximaal 28 dagen na ingangsdatum van deze verzekering.  

Dekking is uitsluitend van kracht, onverminderd het bepaalde in de 

verzekeringsvoorwaarden, als aan de navolgende voorwaarden is 

voldaan: 

- Verzekeringnemer aan kan tonen dat de digitale BIG-registratie is 

aangevraagd. 

- Verzekeringnemer in bezit is van een schriftelijk voor aanvang van 

werkzaamheden vastgelegde, gedateerde en getekende  overeenkomst 

met een collega-verloskundige die én bevoegd én bekwaam is en als 

supervisor optreedt overeenkomstig de bepalingen in de wet BIG. 

Voor de als supervisor gekwalificeerde verloskundige geldt een 

subsidiaire dekking. 

2 Clausule beperking kring verzekerden (waarnemend 

verloskundige) 

Met vervanging van het bepaalde in de polisvoorwaarden, artikel 1 

Begripsomschrijvingen lid 1.2 tot en met lid 1.2.6, is verzekerde de 

verzekeringnemer met de op het polisblad genoemde verzekerde 

hoedanigheid. 

3 Clausule Intra-Uterine Device 

Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade verband 

houdend met het plaatsen van een Intra-Uterine Device (IUD), maar 

alleen wanneer: 

- verzekerde de aanbevelingen in het KNOV-Standpunt Anticonceptie 

inclusief NHG-standaard anticonceptie heeft opgevolgd en; 

- verzekerde de opleiding Anticonceptie & Insertietraining IUD’s van de 

Stichting Anticonceptie Nederland met goed gevolg heeft afgerond. 

4 Clausule Lactatiekunde 

In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden geldt dat deze verzekering 

tevens dekking biedt voor de werkzaamheden van een verloskundige in 

de hoedanigheid van lactatiekundige, mits de verloskundige lid is van de 

Nederlands Vereniging van Lactatiekundigen. 

5 Clausule Uitsluiting voorrisico 

Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat 

heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. 

6 Clausule goed werkgeverschap / artikel 7:611 bw (vs) (*) 

Met betrekking tot aanspraken op grond van artikel 7:611 BW in verband 

met het niet verzorgen van een behoorlijke verzekering, gelden de 

volgende bepalingen: 

1. In afwijking van het elders bepaalde wordt onder schade niet verstaan 

“financieel nadeel” of “vermogensschade”. 

2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 van het deel Algemene 

Voorwaarden wordt onder schade eveneens verstaan de door een 

ondergeschikte van verzekerde als genoemd in artikel 1.2.1 t/m 1.2.3 

van het deel Algemene Voorwaarden geleden schade in verband met 

een van buiten komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld 

(hierna te noemen: het ongeval), als gevolg waarvan door de 

ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt geleden en 

waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 

BW een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een 

dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen. 

3. Indien ten tijde van de in lid 3 genoemde schade ten behoeve van de 

daar genoemde ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare 

verzekering (hierna te noemen: andere polis) van kracht is, biedt de 

onderhavige verzekering - in afwijking van het bepaalde in artikel 4.2 

van het deel Algemene Voorwaarden - eveneens dekking indien de 

schade is veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen echter 

met inachtneming van de navolgende aanvullende bepalingen: 

a. Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft 

wordt artikel 3.8 van het deel Algemene Voorwaarden vervangen 

door de navolgende bepaling: De schadevergoeding onder die 

andere polis wordt in mindering gebracht op de 

schadevergoeding ingevolge de door deze clausule verleende 

dekking. 

b. Uitgesloten blijft echter: 

i. schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, 

straatraces, snelheidsproeven of -ritten; 

ii. schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder 

zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig 

bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel 

verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het 

motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel door de wet 

of overheid is of zou zijn verboden; 

iii. schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is 

van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk 

voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de 

rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd. 

c. De uitsluitingen als omschreven in lid 4.2.2 en 4.2.3 gelden niet 

ten aanzien van schade geleden door ondergeschikten die 

aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten 

hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen 

daarvan geen enkel verwijt treft. 

4. Indien ten tijde van de in lid 3 genoemde schade ten behoeve van de 

daar genoemde ondergeschikten geen andere polis van kracht is, 

wordt artikel 4.2.1 t/m 4.2.7 van het deel Algemene Voorwaarden ten 

aanzien van de in lid 3 genoemde dekking geacht te zijn doorgehaald. 

5. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of 

personenschade geldt, afhankelijk van de aard van de in eerste 

instantie door de ondergeschikte ten gevolge van het ongeval geleden 

schade (zaakschade of personenschade), ook met betrekking tot de in 

artikel 1 bedoelde schade. 

7 Clausule geschillenregeling Wkkgz 

In het geval een verzekerde betrokken is bij een geschil dat in het kader 

van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt 

voorgelegd aan een door de minister van VWS erkende geschillen-

instantie, geldt met betrekking tot een eventueel tegen verzekerde 

ingestelde aanspraak, dat Amlin Insurance SE het oordeel van de 

geschilleninstantie over de aansprakelijkheid en de omvang van de te 

vergoeden schade zal volgen. 

 

Met betrekking tot deze aanspraken geldt het volgende: 

- Per aanspraak wordt niet meer vergoed dan € 25.000,- per aanspraak 

met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar, als deel van 

het op het polisblad genoemd verzekerd bedrag. 
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- Per aanspraak geldt een eigen risico van € 100,- tenzij er al een hoger 

eigen risico van toepassing is. In dat geval geldt dit hogere eigen risico. 

- Amlin Insurance SE vergoedt zo nodig boven het verzekerd bedrag van 

€ 25.000,- per aanspraak of € 100.000,- per verzekeringsjaar de hierna 

genoemde kosten: 

o De kosten van verweer, waaronder wordt verstaan alle door of 

met toestemming van Amlin Insurance SE gemaakte kosten van 

verweer en rechtsbijstand, ook al gaat het om ongegronde 

aanspraken.  

o De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel 

van de hoofdsom.  

o De kosten die met goedvinden van Amlin Insurance SE worden 

gemaakt ter vaststelling van aansprakelijkheid en schade.  

- Deze extra vergoedingen tezamen zijn gemaximeerd tot ten hoogste 

een bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor de betreffende 

aanspraak. 

- In afwijking van het bepaalde in de Verzekeringsvoorwaarden geldt 

naast de uitsluitingen in het deel Algemene Voorwaarden van de 

Verzekeringsvoorwaarden alleen een uitsluiting voor aanspraken tot 

vergoeding van schade in verband met seksuele gedragingen en een 

uitsluiting voor aanspraken tot vergoeding van schade, als die schade 

voor de aansprakelijk gestelde verzekerde het beoogde of zekere 

gevolg is van zijn handelen of nalaten.  

- De dekking op basis van deze clausule is alleen van kracht in het geval 

verzekerde elders een rechtsbijstand verzekering heeft lopen (mede) 

voor zijn beroepsactiviteiten. 

- Verzekerde is verplicht om - indien Amlin Insurance SE hiertoe besluit - 

mee te werken aan de mogelijkheden om de aanspraak waarover door 

de geschilleninstantie in de vorm van een bindend advies is geoordeeld 

aan de civiele rechter voor te leggen om te toetsen of de rechtsgang 

behoorlijk is geweest. Indien verzekerde deze verplichting niet of niet 

volledig nakomt, komt het recht op uitkering onder deze verzekering te 

vervallen. 
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 De volgende clausules zijn altijd van toepassing. 
 

1 Clausule bijzondere insluitingen 

Deze verzekering biedt tevens dekking voor aanspraken voor schade die 

voortvloeit uit: 

a. het gebruik van bestralingsapparatuur van verzekerde voor het 

stellen van een diagnose door verzekerde; 

b. het verlenen van eerste hulp door verzekerde; 

c. waarneming door verzekerde in een andere praktijk. 

d. voor het verrichten van termijnecho’s, prenatale screenings 

(structureel echoscopisch onderzoek en downscreening/NT-meting) 

en uitwendige versies. De dekking geldt uitsluitend als deze 

handeling worden verricht door een daarvoor bevoegd persoon die 

staat ingeschreven in de daarvoor bestemde (deel)registers van de 

KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) of 

de (deel)registers van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten 

Nederland). De verzekering biedt onder geen enkel beding dekking 

voor de zogeheten ‘pretecho’s’. 

2 Clausule WGBO artikel 454 

De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet voldoen aan 

verplichtingen zoals genoemd in artikel 454 van de Wet op de 

Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is uitgesloten van deze 

verzekering. 

2.1 Clausule begripsomschrijving directe vermogensschade 

In aanvulling op hetgeen is bepaald in de verzekeringsvoorwaarden wordt 

onder schade tevens verstaan een directe vermogensschade van: 

a. Patiënten: bestaande uit een door patiënten van verzekerde 

geleden financieel nadeel, dat niet het gevolg is van een personen- 

en/of zaakschade en/of enig vermogensdelict; 

b. Zorgverzekeraar: bestaande uit een door een zorgverzekeraar 

geleden financieel nadeel,  voor zover dat een gevolg is van een 

medische fout waarvoor een verzekerde jegens de patiënt 

aansprakelijk is, doch beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor 

verzekerde aansprakelijk zou zijn tegenover een patiënt bij het 

ontbreken van diens aanspraken uit de Zorgverzekeringswet. 

3 Clausule inzake uitsluitingen in verband met sancties en of 

handelsbeperkingen 

Raadhoven en/of verzekeraar is/zijn niet gehouden om dekking of 

schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een 

inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan 

het Raadhoven en/of verzekeraar verboden is om krachtens deze 

verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit te keren. 

4 Clausule brandregres 

Het bepaalde in artikel 4.1.3. van het deel Algemene Voorwaarden wordt 

gewijzigd in de volgende tekst: 

Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot 4.1.3 Schade die door een 

brandverzekeraar is vergoed. De aansprakelijkheid voor zaakschade aan 

zaken, die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of 

bewaarneming onder zich had, indien en voor zover: 

- ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed en 

wordt verhaald, of 

- deze schade is veroorzaakt door brand, ontploffing, water, stoom, 

neerslag en/of blusmiddelen en, indien deze verzekerd zou zijn 

geweest, zou zijn vergoed en verhaald door een brandverzekeraar. 

5 Clausule dekkingsgebied 

In afwijking van het bepaalde in het deel Algemene Voorwaarden onder 

dekkingsgebied, zijn niet gedekt aanspraken waarop van toepassing is het 

recht van staten die zijn gelegen buiten het dekkingsgebied dat op het 

polisblad staat vermeld. Eveneens zijn uitgesloten aanspraken gebaseerd 

op gerechtelijke uitspraken door een rechtsprekende instantie van die 

staten. 

Genoemde aanspraken zijn wel gedekt indien zij voortvloeien uit een 

handelen of nalaten tijdens reizen die verzekerde in de verzekerde 

hoedanigheid maakt, tenzij het handelen of nalaten tijdens het reizen in 

die hoedanigheid, rechtstreeks verband houdt met een daadwerkelijke 

uitoefening van het verzekerde beroep of bedrijf. 

6 Clausule opzicht 

In afwijking van hetgeen in de voorwaarden Aansprakelijkheid voor 

Bedrijven bepaalde geldt de uitsluiting voor zaken onder opzicht niet voor 

de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van patiënten veroorzaakt 

gedurende de tijd dat verzekerde die zaken ter bewaring rechtmatig 

onder zich heeft. 

7 Clausule aanvullende uitsluitingen 

Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid: 

- voor schade verband houdende met producten waarin menselijk 

biologisch materiaal is verwerkt zoals bloed, organen, cellen, 

weefsels, transplants, uitscheidingen en dergelijke. 

- voor schade verband houdende met het onbevoegd uitoefenen van 

(delen van) de geneeskunst door verzekerde, als gevolg van 

schorsing, gedwongen of geadviseerde nascholing of het ontnemen 

van de bevoegdheid van verzekerde door het medisch tuchtcollege 

of enige andere daartoe bevoegde instantie. 

8 Clausule Medische handelingen  

De aansprakelijkheid voor schade door onjuiste medische behandeling 

en/of verkeerde toediening van medicijnen is uitsluitend verzekerd indien 

de behandeling is uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon op 

grond van de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet 

BIG). 

9 Clausule Seksuele gedragingen         

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade 

veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte 

gedragingen van welke aard ook, alsmede schade in verband met 

aantijgingen op dat gebied.  

Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor de hiervoor 

genoemde schade, indien het een handelen of nalaten van een of 

meerdere ondergeschikte(n) betreft, mits verzekerde zelf terzake geen 

verwijt treft. Raadhoven en/of verzekeraar behoudt/behouden zich 

uitdrukkelijk het recht voor de op grond van deze bepaling uitgekeerde 

schade op de ondergeschikte(n) te verhalen. 

Indien verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap onder firma of 

een commanditaire vennootschap, wordt bij het toetsen van eventuele 

verwijtbaarheid onder verzekerde verstaan een bestuurder in de zin van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek respectievelijk een beherend vennoot, 

respectievelijk een leidinggevende die een verantwoordelijke functie 

heeft ten aanzien van de ondergeschikte(n). 
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 Clausule terrorismedekking (NHT) 
 

Bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade 

N.V. (NHT) 

1 Begripsomschrijvingen 

In deze clausule en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover 

niet anders blijkt - verstaan onder: 

1.1 Terrorisme: 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader 

van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht 

genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks 

van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg 

waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood 

tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins 

economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat 

deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is 

beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 

religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

1.2 Kwaadwillige besmetting: 

Het - buiten het kader van één van de zes in artikel 3.38 van de Wet op 

het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) 

verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun 

(in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking 

letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge 

hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan 

zaken kunnen toebrengen dan wel  anderszins economische belangen 

kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al 

dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd 

met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of 

ideologische doelen te verwezenlijken. 

1.3 Preventieve maatregelen: 

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen 

maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of 

kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft 

verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 

1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 

Terrorismeschaden N.V (NHT): 

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte 

herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit  

hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland 

toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de 

verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico's, in 

herverzekering kunnen worden ondergebracht. 

1.5 Verzekeringsovereenkomsten: 

a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij 

overeenkomstig het  bepaalde  in artikel 1:1 onder “staat waar het 

risico is gelegen” van de Wet op het financieel toezicht betrekking 

hebben op in Nederland gelegen risico's. 

b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met 

een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, 

indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 

gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering 

betrekking heeft. 

c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover 

gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats 

in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, 

met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon 

waarop de verzekering betrekking heeft. 

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars: 

Levens-, natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de 

Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het 

verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 

2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 

 

2.1   

Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 

gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende 

polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis 

die (direct of indirect) verband houdt met: 

- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 

- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, 

kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen. 

hierna gezamenlijk aan te duiden als ´het terrorismerisico´, geldt dat de 

uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende 

aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag 

van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt 

onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval 

van een verzekering met vermogensopbouw vermeerdert met het bedrag 

van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde 

vermogensopbouw. 

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. 

2.2  

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde 

aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd 

bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de 

NHT aangesloten verzekeraars samen. Van een eventuele aanpassing zal 

mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen 

2.3   

In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt 

voor verzekeringen die betrekking hebben op: 

- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 

- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud 

daarvan,  

dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 

€75.000.000,- onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle 

deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht 

het aantal afgegeven polissen. 

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie 

verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer 

verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door 

verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de 

bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. 

Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door 

verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter 

afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het 
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risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor 

rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, 

zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle 

groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een 

verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende 

groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 

 Clausule terrorisme-uitsluiting 

1 Toepasselijkheid uitsluiting 

De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: er 

sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op 

basis van artikel 1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet 

op het financieel toezicht, en/of de verzekering is ondergebracht bij 

verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals 

aangegeven op het polisblad. 

2 Uitsluiting 

Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis 

die (direct of indirect) verband houdt met: terrorisme, kwaadwillige 

besmetting of preventieve maatregelen, handelingen of gedragingen ter 

voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 

maatregelen. 

3 Begripsomschrijving 

 

3.1  Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader 

van één van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht 

genoemde vormen van molest in de vorm van een aanslag of een reeks 

van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg 

waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood 

tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins 

economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat 

deze aanslag of reeks al dan niet in enig organisatorisch verband is 

beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 

religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

3.2 Kwaadwillige besmetting 

Het - buiten het kader van één van de zes in artikel 3:38 van de Wet op 

het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) 

verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun 

(in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking 

letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge 

hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan 

zaken kunnen toebrengen dan wel  anderszins economische belangen 

kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden al 

dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met 

het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische 

doelen te verwezenlijken. 

3.3 Preventieve maatregelen 

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen 

maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of 

kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft 

verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. 

 


