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        Statuten v. 29/09/08 (Bijl. Belgisch Staatsblad) 
 

 

 
TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) 

 
 

 
Gecoördineerde STATUTEN op 29/09/2008 

 

 
 

TITEL I 
 

NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOORWERP - DUUR 
 
Artikel 1 - De vereniging wordt "TRIP" genoemd.  
 

 

Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, de 
Meeûssquare 29, te 1000 Brussel. 
 

 

Artikel 3 – In het kader van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade 
veroorzaakt door terrorisme heeft de vzw TRIP tot doel : 
 

- de verbintenissen om te slaan die haar leden moeten uitvoeren ten gevolge van een 
gebeurtenis waarover het Comité bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, besloten heeft dat 
ze beantwoordt aan de definitie van terrorisme zoals beschreven in artikel 2, 2e lid, van 
dezelfde wet; 

- informatie te verzamelen over de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme; 
- over herverzekering te onderhandelen en herverzekering te sluiten ten gunste van zijn 

leden. 
Om dit doel te bereiken mag TRIP taken in onderaanneming aan andere instellingen 
toevertrouwen. 
 

 

Artikel 4 – De vzw TRIP wordt voor een onbeperkte duur opgericht. 
 

 

 

TITEL II 
 
LEDEN 

 
Afdeling l : toelating 

 
Artikel 5 - Het aantal leden is onbeperkt, zonder echter minder dan drie te mogen bedragen. 
 

 

Artikel 6 – De vzw TRIP telt vaste leden, toegetreden leden en corresponderende leden. 
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Artikel 7 – Vaste leden zijn verzekeringsondernemingen die volgens de wet van 9 juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen Belgische risico’s mogen verzekeren of 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die overeenkomstig de wet van 27 oktober 2006 
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen in België 
pensioenuitkeringen mogen beheren alsook hun erkende beroepsverenigingen. 

 

Artikel 8 – Toegetreden leden zijn herverzekeringsondernemingen die op de Belgische markt actief 
zijn en die overeenkomstig de wet ter uitvoering van richtlijn 2005/68/EG in België 
herverzekeringsactiviteiten mogen uitoefenen. 

 

Artikel 9 -  Corresponderende leden zijn rechtspersonen die niet in de artikelen 7 en 8 zijn 
opgenomen, maar die er belang bij hebben aan het stelsel deel te nemen.  

 
 
Artikel 10 - De aanvraag tot toetreding als lid moet schriftelijk gebeuren bij de voorzitter van de 
raad van bestuur vóór 31 augustus voor een toetreding het daaropvolgende jaar. 
De raad van bestuur beslist over de toelating van vaste leden, toegetreden leden en 
corresponderende leden.  
Toegetreden en corresponderende leden kunnen aan de beraadslagingen van de algemene 
vergadering deelnemen, maar hebben geen stemrecht. 
Om tot de vzw TRIP toe te treden, moeten de kandidaat-leden een toetredingsprotocol 
ondertekenen. 
 
Een onderneming naar Belgisch recht of die ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid 
is van de Europese Economische Ruimte of die ressorteert onder het recht van een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte, andere dan België, en toegelaten is om haar activiteit in België 
door middel van een bijkantoor uit te oefenen, die in de loop van het jaar een toelating of een 
uitbreiding van haar toelating verkrijgt waardoor ze risico’s mag verzekeren die onder de 
toepassing vallen van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade 
veroorzaakt door terrorisme terwijl dat vroeger niet het geval was, kan een aanvraag tot 
toetreding indienen binnen de maand na de datum van kennisneming door de verzekeraar van de 
toekenning van zijn toelating, of, voor de ondernemingen die ressorteren onder het recht van een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte en toegelaten zijn om hun activiteit bij wijze van 
vrije dienstverrichting in België uit te oefenen, binnen de maand na de publicatie door de CBFA op 
haar website van de naam van de onderneming in kwestie in de lijst van de ondernemingen die 
toegelaten zijn om hun activiteit bij wijze van vrije dienstverrichting in België uit te oefenen. De 
toetreding kan pas van kracht worden vanaf de datum van ontvangst door de vzw TRIP van de 
aanvraag tot toetreding 
 
 
 

Afdeling II :  verplichtingen van de leden 

 

 
Artikel 11 – De leden zijn ertoe gehouden alle nodige informaties te verschaffen zodat de vzw 
TRIP haar doel kan verwezenlijken, zoals dat bepaald is in artikel 3 van de statuten. 
 
 
Artikel 12 – Vaste leden betalen een bijdrage zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten. 
 
 
Artikel 13 – Toegetreden en corresponderende leden betalen een vaste bijdrage zoals bepaald in 
de artikelen 16 en 17 van deze statuten. 
 
 
Artikel 14 – Vaste leden nemen deel aan de compensatiekas waarin artikel 50 voorziet. 
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Afdeling III Wijze van berekening van de bijdragen van de leden 

 
 
Artikel 15 – De bijdrage van de vaste leden stemt overeen met de financiering van de vzw TRIP 
waartoe zij gehouden zijn krachtens de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen 
schade veroorzaakt door terrorisme en wordt als volgt berekend. 
 

 
Om het premie-inkomen te bepalen dat als basis voor de takken Leven zal dienen, wordt rekening 
gehouden met de positieve risicokapitalen, met inbegrip van winstdeling en bruto van 
herverzekering, berekend per contract voor de individuele levensverzekeringen of per verzekerde 
en per regeling voor de collectieve levensverzekeringen. Daarop wordt een factor van 0,5% 
toegepast om een theoretisch premie-inkomen te verkrijgen.  Aan dat theoretisch premie-inkomen 
wordt het premie-inkomen betreffende de aanvullende waarborgen Leven toegevoegd. 
 

Voor risico’s beheerd door een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening wordt eenzelfde 
berekeningswijze gehanteerd als voor collectieve levensverzekeringen. 
 

Voor de andere risico’s dan de hierboven beschreven risico’s die onder het toepassingsgebied van 
de wet van 1 april 2007 vallen, wordt het totale premie-inkomen in aanmerking genomen. 
 
Die gegevens moeten uiterlijk voor 30 juni van elk jaar aan de vzw TRIP meegedeeld worden en 
door een commissaris-revisor die op de CBFA-lijst voorkomt of door een externe auditor 
gecertificeerd worden.  
Het marktaandeel van iedere onderneming wordt op basis daarvan berekend en als verdeelsleutel 
voor de berekening van de bijdrage gebruikt. 
Op de onderneming die de informatie niet binnen de vereiste termijn meedeelt, wordt een forfaitair 
marktaandeel toegepast dat gelijk is aan dat van het voorgaande boekjaar, verhoogd met 15%, 
met een minimum van 0,75% van het markttotaal. 
 
De berekeningsbasis waarop de in het vorige lid beschreven sleutel wordt toegepast, is 
samengesteld uit  

- de werkingskosten van de vzw TRIP 
- de herverzekeringskosten bij de herverzekeraars 
- de kosten van deelname van de overheid aan het stelsel. 

Die berekeningsbasis wordt ieder jaar in december na de onderhandelingen van de vzw TRIP met 
de herverzekeraars en de overheid meegedeeld. 
 
De bijdrage kan in geen geval meer bedragen dan 70 miljoen euro.  
 
Dat bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij dat van december 
2005 als basisindexcijfer geldt. 
 

 

Artikel 16 - De bijdrage van de toegetreden leden kan in geen geval meer bedragen dan 5.000 
euro. Ze wordt vastgesteld door de raad van bestuur en gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, waarbij de basisindex die van december 2005 is. De raad kan te allen tijde 
beslissen de bijdrage te wijzigen. 
 
 
Artikel 17 - De bijdrage van de corresponderende leden kan in geen geval meer bedragen dan 
5.000 euro. Ze wordt vastgesteld door de raad van bestuur en gekoppeld aan het indexcijfer van 
de consumptieprijzen, waarbij de basisindex die van december 2005 is. De raad kan te allen tijde 
beslissen de bijdrage te wijzigen. 
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Afdeling IV : ontslagneming – uitsluiting 
 
Artikel 18 – De onderneming die vast lid is en afstand gedaan heeft van de toelating of waarvan 
de toelating ingetrokken is overeenkomstig de wet betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen of de wet betreffende het toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening, of de onderneming die toegetreden lid is en niet meer aan de 
voorwaarden voldoet om in België herverzekeringen te beoefenen, wordt geacht ontslagnemend te 
zijn vanaf de dag waarop niet langer aan die voorwaarden voldaan is.  
 
Die ondernemingen die overeenkomstig de wet betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen aan de bepalingen van die wet onderworpen blijven totdat al hun 
verzekeringsovereenkomsten alsook al de desbetreffende verbintenissen vereffend zijn, kunnen 
evenwel lid van de vzw TRIP blijven totdat die vereffening heeft plaatsgehad en moeten 
overeenkomstig artikel 59 van de statuten hun verplichtingen blijven nakomen. 
 
Dat ontslag wordt vastgesteld op de volgende vergadering van de raad van bestuur. De vaststelling 
van dat ontslag wordt per aangetekende brief aan de ontslagnemende onderneming verstuurd. 
 
 
Artikel 19 - De uitsluiting van een lid dat niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan slechts door de 
algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen worden 
uitgesproken. 
 
 
Artikel 20 – Een onderneming die afstand wenst te doen van haar toetreding voor het volgende 
jaar, moet dit voor 30 juni van het lopende jaar in een aangetekende brief aan de vzw TRIP 
melden. 
 
 
Artikel 21 – Een uittredend lid moet zijn verbintenissen blijven naleven voor de schadegevallen 
van de jaren waarin het bij de vzw TRIP aangesloten was. 
 
 
Artikel 22 – Het uittredende lid heeft geen enkel recht op de activa van de vzw TRIP. 
 

 

 

Afdeling V : register van de leden en openbaarheid 
 

Artikel 23 - Het register van de leden wordt door de raad van bestuur gehouden op de zetel van 
de vzw TRIP. De raad schrijft er alle beslissingen in betreffende de toetreding, de uittreding of de 
uitsluiting van de leden en dit binnen de acht dagen nadat hij van de beslissingen in kennis is 
gesteld. Dit register mag door alle leden geraadpleegd worden. 
 
Een kopie van het register van de leden wordt elk jaar neergelegd in het dossier gehouden door de 
Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel. 
 

 

Artikel 24 - De beslissingen betreffende de wijzigingen van de statuten, de benoemingen van de 
bestuurders, de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de personen die 
gemachtigd zijn de vzw TRIP te vertegenwoordigen en de commissarissen alsook deze betreffende 
hun ambtsbeëindiging, evenzo deze betreffende de nietigheid, de ontbinding, de vereffening van de 
vzw TRIP en deze betreffende de benoemingen en de ambtsbeëindigingen van de vereffenaars, de 
rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad, 
worden door de raad van bestuur neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de 
Rechtbank van Koophandel van Brussel en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
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In geval van wijziging van de statuten, wordt de gecoördineerde tekst van de statuten neergelegd 
in het dossier gehouden door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel. 

 

TITEL III 
 

BESTUUR - DIRECTIECOMITE - CONTROLE 

 
Artikel 25 – De vzw TRIP wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste 
drie vaste leden en ten hoogste vijftien vaste leden die door de algemene vergadering voor een 
duur van vier jaar benoemd worden. De uittredende leden kunnen herkozen worden. 
 
Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering de directeur belast met het 
dagelijkse bestuur als bestuurder benoemen.  
 
Nochtans, indien de vzw TRIP maar drie leden bevat, is de raad van bestuur beperkt tot twee 
personen. Het aantal bestuurders is altijd kleiner dan het aantal leden van de vzw TRIP. 
 
De bestuurders-rechtspersonen moeten bij hun benoeming een vaste vertegenwoordiger en een 
plaatsvervangende vertegenwoordiger aanwijzen: de mandaten van vaste en plaatsvervangende 
vertegenwoordiger zijn geldig voor de duur van het mandaat van de rechtspersoon en moeten 
vernieuwd worden bij elke vernieuwing van het mandaat van de rechtspersoon. Indien een 
vertegenwoordiger zijn functie bij de bestuurder-rechtspersoon beëindigt, dient deze laatste de vzw 
TRIP van dit feit in kennis te stellen en een andere vertegenwoordiger aan te wijzen. 
 

Artikel 26 - De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.  
Hij benoemt een directeur die buiten de raad van bestuur gekozen kan worden. In laatstgenoemd 
geval heeft de directeur slechts raadgevende stem. 
De raad van bestuur kan het personeel in dienst nemen dat nodig is voor de werking van de vzw 
TRIP. 
 

Artikel 27 - De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter.  De voorzitter zal 
tevens de raad van bestuur moeten bijeenroepen indien hiertoe door ten minste twee bestuurders 
wordt verzocht, die dan de verplichting hebben om het punt of de punten aan te geven die op de 
agenda moeten worden geplaatst.   
De raad van bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder die verhinderd is een bijeenkomst van de raad van bestuur 
bij te wonen, mag volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur door middel 
van een brief, e-mail of telefax, waarbij hem bevoegdheid gegeven wordt om in zijn plaats te 
beraadslagen en te stemmen.  Een bestuurder mag evenwel slechts volmacht voor één van zijn 
collega's ontvangen. 
 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen, terwijl de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij staking van stemmen.  De 
beslissingen worden in notulen opgetekend, ondertekend door de voorzitter en de directeur en 
ingeschreven in een speciaal register.  De uittreksels hiervan die verstrekt moeten worden, worden 
door de voorzitter en door de directeur of door twee bestuurders ondertekend. 
 
In uitzonderlijke gevallen die behoorlijk gerechtvaardigd zijn door de dringende noodzaak en het 
belang van de vzw TRIP, kan de raad van bestuur elke beslissing nemen door een stemming per 
briefwisseling, door middel van een brief of enig ander (tele)communicatiemiddel met een 
geschreven drager. De beslissingen dragen de datum van de dag waarop de laatste bestuurder zijn 
instemming heeft gegeven. 
 
De vertegenwoordigers van de ministers bij de vzw TRIP worden uitgenodigd op de vergaderingen 
van de raad van bestuur van de vzw TRIP. Zij mogen die vergaderingen bijwonen maar hebben 
geen stemrecht. 
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Artikel 28 - De raad van bestuur beheert de zaken van de vzw TRIP en vertegenwoordigt haar in 
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door 
de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van de raad 
van bestuur. De raad van bestuur kan al dan niet permanente technische of adviserende organen 
instellen, waarvan hij de samenstelling bepaalt en waarvoor hij de duur vastlegt van de mandaten 
van de personen die er deel van uitmaken, met als taak de raad van bestuur te adviseren en bij te 
staan in elke materie die de raad nuttig acht. Zonder dat deze opsomming limitatief is, is de raad 
van bestuur meer bepaald bevoegd voor de onderhandeling over de herverzekeringsdekkingen met 
de internationale herverzekeringsmarkt en de Staat, het beheer van de middelen waarover de vzw 
TRIP beschikt, het sluiten met andere instellingen van overeenkomsten die passen in het 
maatschappelijke doel van de vereniging of de toetreding tot een instelling die past in dat 
maatschappelijke doel. 
Artikel 29 - De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waaraan hij sommige 
bevoegdheden overdraagt.  De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur zijn, van 
rechtswege, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het directiecomité. 
Het directiecomité bestaat ten hoogste uit zes leden, gekozen onder de bestuurders, zonder de 
helft van hun aantal te overschrijden. 
De directeur is lid van dit comité met raadgevende stem. 
Over de bevoegdheden van het directiecomité wordt beslist door de raad van bestuur die ze te 
allen tijde mag wijzigen. 
Het dagelijks bestuur van de vzw TRIP kan worden overgedragen aan de directeur door de raad 
van bestuur, die deze overdracht op ieder moment kan intrekken of beperken. 
 
De vertegenwoordigers van de ministers bij de vzw TRIP worden uitgenodigd op de vergaderingen 
van het directiecomité van de vzw TRIP. Zij mogen die vergaderingen bijwonen maar hebben geen 
stemrecht. 
 

 

Artikel 30 - De raad van bestuur alsmede het directiecomité kunnen een beroep doen op andere 
personen buiten de leden, hetzij om reden van hun bekwaamheid, hetzij als vertegenwoordigers 
van instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben bij het door de vzw TRIP 
nagestreefde doel. Deze personen die uitgenodigd worden om aan de werkzaamheden van de vzw 
TRIP, van zijn raad van bestuur of van zijn directiecomité deel te nemen, zullen een raadgevende 
stem hebben. 
 

 

Artikel 31 - De raad van bestuur draagt de vertegenwoordigers van de vzw TRIP voor in het 
comité waarin artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade 
veroorzaakt door terrorisme voorziet. 
 

 

Artikel 32 - Voor alle andere handelingen dan die welke tot het dagelijks bestuur behoren of een 
speciale bevoegdheidsoverdracht vereisen, volstaan de gezamenlijke handtekeningen van de 
voorzitter en de directeur of de handtekeningen van twee bestuurders om de vzw TRIP rechtsgeldig 
ten opzichte van derden te vertegenwoordigen, zonder dat zij het bewijs hoeven te leveren van 
enigerlei beraadslaging, machtiging of speciale bevoegdheid. 
Onverminderd artikel 28 wordt de vzw TRIP  in rechtszaken door zijn directeur vertegenwoordigd. 
 

 

Artikel 33 - De raad van bestuur legt aan de gewone algemene vergadering de rekeningen over 
het afgelopen boekjaar voor, evenals een verslag over zijn activiteiten tijdens dat boekjaar. De 
raad legt tevens aan deze vergadering de begroting voor het komende boekjaar voor. 
 

Artikel 34 - De jaarrekening en de financiële toestand van de vzw TRIP worden gecontroleerd door 
een commissaris die voorkomt op de lijst van de CBFA. 
Het mandaat van deze commissaris heeft een duur van drie jaar. Het kan hernieuwd worden. 
 

 

 

Artikel 35 - De functies van bestuurder en lid van het directiecomité worden niet vergoed. Alleen 
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de functie van bestuurder gekoppeld aan deze van directeur kan bezoldigd worden.  Over deze 
bezoldiging wordt door de Raad van Bestuur beslist. 
 

 

 

 

TITEL IV 
 
ALGEMENE VERGADERING 

 

 
Artikel 36 - De algemene vergadering is de hoogste macht van de vzw TRIP. Tot haar 
bevoegdheid behoren: 
1. de wijzigingen in deze statuten; 
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de commissaris, en de bezoldiging van 

deze laatste; 
3. de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening, en het 

vaststellen van de begroting; 
4. het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris; 
5.  de vrijwillige ontbinding van de vzw TRIP; 
6. de uitsluiting van leden; 
 

 

Artikel 37 - Elk jaar, ten laatste in de loop van de maand maart, wordt de algemene vergadering 
gehouden om de jaarrekeningen goed te keuren, de begrotingen vast te stellen en decharge te 
verlenen aan de bestuurders en de commissaris. 
De vergadering moet op elk ogenblik door de raad van bestuur bijeengeroepen worden, wanneer 
dit door ten minste één vijfde van de vaste leden wordt gevraagd. 
 

 

Artikel 38 - De bijeenroepingen worden gedaan door de raad van bestuur met een aan elk lid, ten 
minste acht dagen voor de bijeenkomst, toegezonden brief, ondertekend door de voorzitter en de 
directeur of door twee bestuurders. Deze brief bevat de agenda. Deze agenda bevat eveneens elk 
voorstel dat ondertekend werd door ten minste een twintigste van de leden. De vergadering kan 
slechts over de op de agenda geplaatste punten beraadslagen. 
Elke vergadering wordt op de dag, het tijdstip en de plaats gehouden zoals deze in de 
bijeenroeping aangegeven staan. 
 
De vertegenwoordigers van de ministers bij de vzw TRIP worden uitgenodigd op de algemene 
vergaderingen van de vzw TRIP. Zij mogen die vergaderingen bijwonen maar hebben geen 
stemrecht. 
 

 

Artikel 39 - De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij 
diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste in jaren van de 
andere aanwezige bestuurders. 
 

 

Artikel 40 – Elk vast lid beschikt over ten minste 5 stemmen. Wanneer zijn laatste betaalde 
bijdrage een eerste schijf gelijk aan één twee duizendste van het totaal van de laatste betaalde 
bijdragen heeft overschreden, wordt hem een extra stem toegekend per schijf van één twee 
duizendste of fractie van een volgende schijf. Het totaal van de stemmen van elk lid mag de 250 
stemmen niet overschrijden. 
Wanneer een vast lid Belgische risico’s verzekert of pensioenuitkeringen beheert vanuit een 
maatschappelijke zetel en bijkantoren, worden de premie-incasso’s van de maatschappelijke zetel 
en van de bijkantoren opgeteld om het aantal toegekende bijkomende stemmen te bepalen. 
 
 
De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door elke persoon die volgens de 
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statuten van hun onderneming of bij speciale delegatie van bevoegdheid gemachtigd is om hen te 
binden.  
 

 

Artikel 41 - De leden die verhinderd zijn de algemene vergadering bij te wonen, kunnen zich door 
een ander lid, in het bezit van een speciale volmacht, laten vertegenwoordigen. Degenen die van 
deze mogelijkheid gebruik maken, worden meegeteld voor het vaststellen van het aantal vereiste 
aanwezigheden en stemmen. 
 

 

Artikel 42 - De vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, terwijl haar beslissingen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen worden genomen. Bij staking van stemmen is (zijn) de stem(men) van de 
voorzitter doorslaggevend.  
 
In afwijking van de voorgaande alinea kunnen de beslissingen van de algemene vergadering die 
betrekking hebben op wijzigingen in de statuten van de vzw TRIP, uitsluiting van een lid of 
goedkeuring of wijziging in het compensatiereglement, slechts worden genomen indien twee derde 
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij over ten minste twee derde van het totaal 
aantal stemmen beschikken, en over vier vijfde van de stemmen indien de wijziging betrekking 
heeft op het doel of de doeleinden van de vzw TRIP of op de vrijwillige ontbinding ervan. Indien 
aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, kan ten minste vijftien dagen na de datum van de 
eerste bijeenkomst een tweede bijeenkomst worden gehouden, die rechtsgeldig zal beraadslagen 
ongeacht het aantal stemmen waarover de aanwezige of vertegenwoordigde leden beschikken. 
Elke beslissing bedoeld in deze alinea kan slechts worden goedgekeurd met een meerderheid van 
twee derde of vier vijfde van de uitgebrachte stemmen. 
 
De beslissingen van de algemene vergadering genomen overeenkomstig wat in de voorgaande 
alinea bepaald is, worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat de Koning ze 
goedkeurt. 
 

 

Artikel 43 - De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, 
ondertekend door de voorzitter en de directeur, alsook door de leden die dit vragen, en worden in 
een speciaal register ingeschreven. Een kopie van de notulen wordt per post naar de leden 
gestuurd. De uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden 
ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur of door twee bestuurders. 
Deze uittreksels worden aan ieder lid of iedere derde, die daartoe een verzoek indient, afgegeven, 
mits deze laatste het bewijs van zijn rechtmatig belang levert. 
 

 

TITEL V 
 

 
BEGROTINGEN - REKENINGEN 

 
Artikel 44 - Het boekjaar begint per 1 januari en eindigt op 31 december. 
 

 

Artikel 45 - Elk jaar, op 31 décembre, stelt de raad van bestuur de begrotingen en de 
jaarrekeningen op om deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gewone algemene vergadering. 
 

 

Artikel 46 - De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier van de vzw TRIP dat gehouden wordt 
door de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel. Ze wordt bij de Nationale Bank van 
België neergelegd, samen met de lijst van de bestuurders en de commissarissen die in functie zijn, 
en het verslag van de commissaris. 
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TITEL VI 
 

Schaderegeling 
 

 

Afdeling 1: Franchise/Vergoedingsdrempel 

 

Artikel 47 – Per gebeurtenis wordt voorzien in: 
 

- een franchise van 10% van de schadevergoedingen uitgekeerd in het kader van de 
producten “speciale risico’s” behalve technische verzekeringen, dat wil zeggen de risico’s 
“brand en andere schade aan goederen” waarop het koninklijk besluit van 24 december 
1992 tot reglementering van de verzekering tegen brand en andere gevaren wat de 
eenvoudige risico’s betreft, niet van toepassing is; 

- een franchise van 10% van de schadevergoedingen uitgekeerd in geval van schade die 
wordt veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door een 
structuurwijziging van de atoomkern voor de andere takken dan BA-motorrijtuigen, 
Objectieve BA, Arbeidsongevallen (inclusief bovenwettelijke arbeidsongevallen), Leven en 
Gezondheidszorg. 

 
Deze franchises zijn niet cumulatief en mogen in geen geval de verzekerde aangerekend worden. 
 

 

Afdeling 2: Schadeaangifte 

 

Artikel 48 – Onder schadegeval dient verstaan te worden iedere mogelijke schade door een “actie 
of dreiging van actie” zoals omschreven in artikel 2, 1e lid, van de wet van 1 april 2007 betreffende 
de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. 

 

 

Afdeling 3 : Technische Commissie 

 

Artikel 49 – De vzw TRIP kan zich bij de beoordeling,  de schatting en de regeling van de 
aanvragen tot vergoeding, die verband houden met het voorvallen van de terreurdaad, laten 
bijstaan door een zelf op te richten Technische Commissie, waarvan de samenstelling en de taken 
worden bepaald aan de hand van de specifieke aard van het (de) (geraamde) schadegeval(len) en 
de behoefte van de vzw TRIP aan bijstand. 
 

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 onderzoek te (laten) verrichten naar de 
omstandigheden en de gevolgen van concrete schadegevallen. Het lid is 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) bezorgen, respectievelijk 
verlenen van de uit het oogpunt van de privacybescherming vereiste machtigingen. 
 
De Technische Commissie brengt verslag uit aan de raad van bestuur. Behalve het niet in 
aanmerking nemen van de betwiste schadegevallen door de compensatiekas, is afhankelijk van de 
ernst van de feiten in volgende sancties voorzien: 

 
- vergoeding van de administratieve kosten als gevolg van het feitenonderzoek 
- tijdelijke schorsing van het lid 
- uitsluiting van het lid. Conform artikel 19 van de statuten is uitsluiting alleen mogelijk 

wanneer de algemene vergadering daar met een tweederdemeerderheid toe beslist. 
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Titel VII  
 

Compensatiekas 
 

 

Artikel 50 – De compensatiekas heeft als opdracht de schadevergoedingen die de vaste leden 
hebben uitgekeerd ten gevolge van een gebeurtenis waarover het Comité bedoeld in artikel 5 van 
de wet van 1 april 2007 heeft beslist dat ze beantwoordt aan de definitie van terrorisme zoals 
beschreven in artikel 2 van dezelfde wet, om te slaan over de vaste leden van de vzw TRIP en met 
inachtneming van de door datzelfde comité vastgestelde percentages. 
 

 

Artikel 51 – Schadegevallen ingediend door corresponderende leden tellen mee voor de 
berekening van het totaalbedrag van de schaden. 
Elk vast lid van de vzw TRIP kan in de compensatiekas het bedrag indienen van zijn deelname in 
de schadegevallen die een corresponderend lid aan de vzw TRIP heeft aangegeven 
 

 

Artikel 52 – Elk vast of corresponderend lid dient de compensatiekas alle gegevens te verstrekken 
die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdracht.  
Doet zij dat niet, dan zal de Raad van Bestuur op basis van de ernst en de herhaling van de feiten 
beslissen over een eventuele sanctie. 
 

 

Artikel 53 – Ingeval het Comité bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 besloten heeft 
dat een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme zoals opgenomen in artikel 2 van 
dezelfde wet, dient ieder vast of corresponderend lid maandelijks een bestand te bezorgen met de 
gekende gegevens van alle schadegevallen die verband houden met de hierboven vermelde 
gebeurtenis, alsook een controlebestand. 
 
De structuur van die bestanden wordt beschreven in een document dat aan alle vaste leden zal 
worden bezorgd. 
 
De gegevens met betrekking tot een bepaalde gebeurtenis dienen in het bestand van de maand, 
volgend op de maand waarin de gebeurtenis erkend werd door het Comité, omvat te zijn. 
 
Het bestand met gegevens over een bepaalde maand worden ten laatste op het einde van de 
maand, volgend op de maand waarop de gegevens betrekking hebben, overgemaakt aan VZW 
TRIP.. 
 
Ingeval bestanden buiten de in het vorige lid bepaalde termijn worden ingediend, is de raad van 
bestuur bevoegd om de toe te passen sanctie te bepalen. 
 
Bestanden met fouten worden samen met het controlebestand en een foutenstaat naar de 
onderneming teruggestuurd. De onderneming moet het bestand verbeteren en terugsturen voor 
het einde van de maand die volgt op de maand waarin het bestand voor het eerst bezorgd werd. 
Ingeval de onderneming die termijn niet naleeft, is de raad van bestuur bevoegd om de toe te 
passen sanctie te bepalen. 
 

 

Artikel 54 – Schadegevallen die uit het compensatiesysteem gehaald worden, blijven bij wijze van 
eigen risico voor rekening van het vast lid. 
 
Het feit dat bepaalde schadegevallen uit de compensatieregeling worden gehaald, ontslaat het vast 
lid niet van deelname aan de compensatiekas. 
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Artikel 55 – Overeenkomstig het protocol getekend met het Comité, deelt de vzw TRIP het Comité 
en de leden iedere maand een schatting van het totaalbedrag van de schadevergoedingen mee. 
 
 
Artikel 56 – Iedere onderneming die vast lid is van de vzw TRIP, neemt deel aan de financiering 
van de compensatiekas volgens haar marktaandeel als bepaald in artikel 15, ongeacht de 
betrokken tak. Het maakt daarbij niet uit of het vast lid al dan niet de tak beoefent waarvoor 
vergoedingen zouden moeten worden uitgekeerd. 
 

 

Artikel 57 – De vzw TRIP voert vier driemaandelijkse compensaties uit die de leden inlichten over 
de stand van zaken. 
 
Bij die compensaties worden de driemaandelijkse verslagen van de vaste leden opgesteld en 
geglobaliseerd overeenkomstig het schema in CBFA-mededelingen D 95 en D 159 geglobaliseerd.  
De gegevens m.b.t. instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening worden afzonderlijk 
geglobaliseerd en aan bovenvermeld schema toegevoegd. 
 
De verdeelsleutel waarvan sprake is in artikel 15,  zal worden toegepast op het resultaat van de 
globalisatie, dat aldus omgeslagen wordt over alle vaste leden.  
 
De compensatie voor de maand november gaat gepaard met financiële bewegingen die 
voortvloeien uit de compensatie van het 4de kwartaal van het voorgaande jaar en de eerste drie 
kwartalen van het lopende jaar.   Het resultaat van die compensatie wordt later gecorrigeerd 
volgens een op basis van de gekende incasso’s van het lopende jaar herberekende verdeelsleutel.   
 
Het resultaat van elke compensatie wordt aan de vaste leden meegedeeld per groep van producten 
overeenkomstig het schema in CBFA-mededelingen D 95 en D 159.  Aan bovenvermeld schema 
wordt nog een afzonderlijke groep toegevoegd die de gegevens m.b.t. instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening omvat. 
 
Op verzoek van een van de vaste leden kan de raad van bestuur van de vzw TRIP uitzonderlijk 
beslissen om in een driemaandelijkse compensatie financiële bewegingen op te nemen zonder de 
compensatie in november af te wachten.  
 
In buitengewone gevallen kan de raad van bestuur van de vzw TRIP, op basis van een gemotiveerd 
dossier, beslissen om een in moeilijkheden verkerend vast lid een voorschot toe te kennen dat door 
de andere vaste leden gefinancierd wordt volgens de verdeelsleutel die voor de bijdrageberekening 
wordt toegepast en in artikel 15 wordt beschreven. De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten 
van dat voorschot. 
 

 

Artikel 58 – Het vast lid stort zijn aandeel aan de vzw TRIP binnen een termijn van 30 dagen te 
rekenen vanaf het verzoek om betaling. Het bedrag, in euro, dient te worden betaald in België, 
waarbij alle kosten voor rekening van het vast lid zijn. 
 
Ieder bedrag dat niet betaald is binnen uiterlijk één maand na het betalingsverzoek geeft van 
rechtswege en zonder aanmaning aanleiding tot interest, berekend tegen de wettelijke 
interestvoet, te rekenen vanaf de datum van dat verzoek. Het vast lid zal in dat geval een 
herinnering ontvangen met het verzoek het openstaande saldo binnen 15 dagen te vereffenen. 
 
Iedere niet-betaling van het gevraagde bedrag bij het verstrijken van de in de herinnering 
bepaalde termijn zal aan de CBFA worden gemeld. 
 
De vzw TRIP betaalt de vaste leden voor wie de afrekening een positief saldo vertoont, terug 
binnen een termijn van 2 maanden, te rekenen vanaf de verzending van de afrekening. 
 

Artikel 59 – Het vast lid dat uit de vzw TRIP stapt, blijft aan het compensatiesysteem deelnemen 
voor alle schadegevallen die zich voor zijn uittreding voorgedaan hebben, zowel voor de 
schadegevallen die het zelf beheert als voor die welke door de andere leden beheerd worden. 
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De bepalingen van het vorige lid zijn niet van toepassing als de uittredende onderneming een 
verklaring van een ander lid kan voorleggen volgens welke dit lid al zijn verbintenissen overneemt. 

 
 

TITEL VIII  
 
OVERSCHRIJDING VAN HET PLAFOND 
 

Artikel 60 – Wanneer de vzw TRIP vaststelt dat de som van de uitgevoerde of uit te voeren 
contractuele verbintenissen van de vaste en corresponderende leden voor een bepaald jaar het 
plafond van de aan de verzekeraars voorbehouden schijf bereikt, doet de vzw TRIP een beroep op 
de herverzekeraars opdat zij overeenkomstig het herverzekeringscontract dekking verlenen. 
Wanneer de vzw TRIP vaststelt dat de som van de uitgevoerde of uit te voeren contractuele 
verbintenissen van de vaste en corresponderende leden voor een bepaald jaar het plafond van de 
aan de herverzekeraars voorbehouden schijf bereikt, doet de vzw TRIP een beroep op de overheid 
opdat zij dekking verleent. 
 

 

Artikel 61 – Wanneer de herverzekeraars en/of de overheid tussenkomst dienen te verlenen, 
storten zij het bedrag van hun schadevergoeding aan de vzw TRIP, die de sommen zal verdelen via 
de compensatiekas. 

 
 

TITEL IX  
 
BIJZONDERE GEVALLEN 
 

 

Artikel 62 – Aangezien terrorisme het voorzienbare te buiten kan gaan, is de Raad van Bestuur 
gerechtigd om, overeenkomstig de geest van de statuten, alle beslissingen te nemen die nodig 
zouden zijn om een uitzonderlijke situatie op te vangen.  

 

 
 

TITEL X 
 
ONTBINDING EN VEREFFENING 

 
Artikel 63 - Tot de ontbinding van de vzw TRIP kan worden besloten door een buitengewone 
algemene vergadering die hiertoe beslist overeenkomstig artikel 42 van de statuten. 
De vereffening gebeurt door bemiddeling van de raad van bestuur en de directeur, tenzij de 
algemene vergadering één of meer vereffenaars aanwijst om hiertoe over te gaan. 
De algemene vergadering stelt de bevoegdheden en de verplichtingen van de vereffenaars vast. 
 

 

Artikel 64 - Na kwijting van de schulden en aanzuivering van de kosten, zal het maatschappelijk 
netto-actief van de ontbonden vzw TRIP bestemd worden aan de vereniging(en) die de vzw TRIP 
opvolgt(en) of, bij ontstentenis, aan een of meer door de algemene vergadering aangewezen 
verenigingen die dezelfde of vergelijkbare doelen nastreven als die van de vzw TRIP. 
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TITEL XI 
 

BETWISTINGEN 
 
Artikel 65 - Betwistingen tussen de leden en de vzw TRIP betreffende de interpretatie van deze 

statuten worden voorgelegd aan een arbitrage waarvan de procedure door het gerechtelijk 

wetboek geregeld is. 

 

 

 

TITEL XII 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 66 – Alles wat niet voorzien is door de statuten, in het bijzonder de nodige publicaties in 
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zal geschieden in overeenstemming met de bepalingen 
van Titel 1 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. 
 
Deze statuten werden in twee originele exemplaren door de stichters aangenomen te Brussel,  
op 1 februari 2008. 
 
 
 
 

______________________________ 


