
Bedrijven die internationaal handel drijven of 
bezittingen in het buitenland hebben, kunnen naast  
de gebruikelijke gevaren van beschadiging of verlies 
van goederen, eveneens te maken krijgen met 
(financiële) schade door politieke risico’s, oorlog  
en/of terrorisme. 

Gezien de recente terroristische 

aanslagen in West-Europa en de 

toenemende oorlogsdreiging en 

politieke onrust in andere delen  

van de wereld, is het niet ondenkbaar 

dat deze ontwikkelingen eveneens  

het bedrijfsleven kunnen raken met  

als gevolg enorme materiële (bedrijfs-) 

schade. In het slechtst denkbare geval 

kan zelfs de continuïteit van een bedrijf 

in gevaar komen. 

Wat bedrijven zich vaak niet realiseren  

is het feit dat deze risico’s vaak niet  

of heel beperkt gedekt zijn onder  

hun huidige polis.

OORLOG 

In principe is het oorlogsrisico  

niet verzekerbaar. 

De transportgoederenverzekering 

maakt hierop deels een uitzondering. 

De dekking voor het oorlogsrisico 

is echter wel beperkt. Er is namelijk 

alleen dekking wanneer de goederen 

‘air-/water-borne’ zijn. Dus zolang 

de goederen onderweg zijn per schip 

of per vliegtuig is het oorlogsrisico 

gedekt. Zodra de goederen zich op 

land of binnenwateren bevinden is  

er geen dekking.

TERRORISME 

Naar aanleiding van de aanslagen  

in New York hebben verzekeraars  

uit vrees voor “catastrofe” schaden,  

samen met de overheid in 2001  

een pool (NHT) opgericht voor  

in Nederland gelegen risico’s met  

een voorziening tot € 1 miljard  

(www.terrorismeverzekerd.nl).

In tegenstelling tot het oorlogsrisico, 

is het terrorisme risico wel op land 

gedekt.

TERRORISME EN WAR ON LAND 
OORLOG, TERRORISME EN POLITIEKE RISICO’S VERZEKERD

Ogenschijnlijk geeft de NHT een 
ruime dekking, maar toch kan 
deze niet toereikend zijn. Er zijn 
namelijk een drietal factoren 
waarmee rekening moet worden 
gehouden:

 • Het betreft een jaardekking 

waarbij de beslissing om uit te 

keren tot wel 12 maanden kan 

duren; 

 • De NHT voorziet op een 

maximale uitkering van EUR 

1 miljard per jaar. Indien dit 

bedrag niet toereikend is volgt 

een pro rata uitkering onder 

de benadeelden (bedrijven en 

particulieren);

 • De dekking onder NHT is 

alleen op in Nederland gelegen 

risico’s van toepassing en heeft 

betrekking op materiële schade. 

Schade door terrorisme dreiging, 

valse bommelding is niet gedekt.

 • Niet alle in de Nederlandse 

markt opererende verzekeraars 

onderschrijven de NHT Pool, te 

denken aan Lloyds Syndicates.
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POLITIEKE RISICO’S

Naast de genoemde risico’s voor oorlog en terrorisme zijn er 

ook (politieke) risico’s die niet direct aan geweld gerelateerd 

zijn, maar waar bedrijven (in het buitenland) omvangrijke 

schade door kunnen ondervinden. 

Hierbij valt te denken aan confiscatie of onteigening van 

productiemiddelen of productiefaciliteiten. 

Bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat aan het werk is bij 

een overzees project en haar kranen en shovels of ander 

werkmateriaal in beslag genomen ziet worden door de lokale 

overheid, of gedwongen achter moet laten in verband met 

politieke onrust. 

OPLOSSING

Inmiddels hebben enkele verzekeraars producten ontwikkeld. 

De dekking van deze producten is maatwerk en kan zowel een 

dekking bevatten voor de oorlogs- en terrorisme- of politieke 

risico’s. Tevens bestaat de mogelijkheid om naast materiële 

schade desgewenst bedrijfsschade mee te verzekeren. 

DOELGROEP: 

• Bedrijven die niet afhankelijk willen zijn van de geboden  

NHT dekking. 

• Handelsbedrijven (import en export zendingen).

• Bedrijven met (on) roerend goed in het buitenland, denk 

onder andere aan werkmateriaal en productiefaciliteiten.

• Bedrijven die goederen in buitenland hebben opgeslagenver

• Bedrijven die een verhoogd risico vormen voor terroristische 

aanslagen vanwege:

 – De samenkomst van grote groepen mensen (bijvoorbeeld 

musea, theaters, stadions, hotels, winkelcentra).

 – ligging in de nabijheid van potentiële terroristische 

doelwitten ( bijvoorbeeld in grote steden of in de buurt  

van ambassades).

• Specie & Fine art

• Nutsbedrijven (Energiecentrales, waterleidingbedrijven,  

olie- en gaspijpleidingen enz.)
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