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Protocol van toetreding op 1 januari 2019 voor de vaste leden 
 
De onderneming  (*): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
(*) Gelieve naam en adres en het toelatingsnummer van de onderneming bij de NBB om verzekeringsactiviteiten in 
België te mogen beoefenen te vermelden alsook de naam en telefoon van de contactpersoon . 
 
wenst vanaf 1 januari 2019 toe te treden tot de VZW TRIP als vast lid. 
 
Met deze toetreding verbindt ze zich ertoe de statuten van de VZW TRIP te zullen naleven. 
Voor een goede werking van de VZW TRIP en de door de VZW voorziene compensatiekas aanvaardt ze de 
volgende werkingsmodaliteiten. 
 
Te verstrekken informatie 
 
Artikel 1 – Iedere instelling die lid wordt, verbindt er zich toe de meest recente gegevens die nodig zijn voor de 
berekening van haar bijdrage (zie artikel 15 van de statuten) te verstrekken bij haar toetreding. 
 
Behandeling van schadegevallen 
 
Artikel 2 – Ieder schadegeval dient door de verzekerde of de begunstigde aan de instelling die hem verzekert, 
hieronder behandelende instelling, aangegeven te worden binnen de termijn en op de wijze die deze laatste 
voorgeschreven heeft.  
 
Artikel 3 – De behandelende instelling is belast met het beheer van het schadegeval.  
De behandelende instelling moet de VZW TRIP zo snel mogelijk op de hoogte brengen van ieder voorval dat onder 
het toepassingsgebied van de wet van 1 april 2007 kan vallen en uiterlijk 1 maand nadat zij vastgesteld heeft dat 
het incident het resultaat van terrorisme kan zijn. Deze mededeling moet vergezeld zijn van een eerste voorlopige 
raming van de vergoedingen die uitgekeerd zouden moeten worden. De leden zullen ervan door de vzw TRIP 
geïnformeerd worden. 
 
De mededelingswijze zal omschreven worden in een specifiek document betreffende de compensatiekas. 
Overeenkomstig het protocolakkoord dat met het Comité gesloten werd, verstuurt de VZW TRIP, nadat ze op de 
hoogte gebracht is van een aangifte van een instelling betreffende een schadegeval dat beschouwd wordt als 
zijnde het resultaat van terrorisme, die informatie naar de voorzitter van het in artikel 5§1 van de wet van 1 april 
2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme beoogde Comité zodat die dit Comité 
zo snel mogelijk kan samenroepen.  
 
Artikel 4 – Een daad wordt als terroristisch beschouwd als het Comité die daad als zodanig erkend heeft in de zin 
van de wet van 1 april 2007. De VZW TRIP is op generlei wijze gebonden door de interpretatie van de 
behandelende instelling. De VZW TRIP is niet bevoegd om te oordelen of een daad als terroristisch beschouwd 
moet worden. 
De beslissing van het Comité is bindend voor de behandelende instelling. 
 
Informatie aan de slachtoffers 
 
Artikel 5 – Iedere behandelende instelling dient de nodige maatregelen te nemen om de verzekeringnemers, de 
verzekerden, de begunstigden en/of de benadeelden in te lichten over de wijze waarop zij te werk moeten gaan.  
TRIP zal eveneens namens de sector over gemeenschappelijke elementen communiceren via persberichten of 
andere daartoe geschikt geachte middelen. 
 
Toerekening aan een kalenderjaar 
 
Artikel 6 – Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 behoort de beslissing om een gebeurtenis aan een 
kalenderjaar toe te rekenen tot de bevoegdheid van het Comité. De VZW TRIP en de behandelende instelling 
dienen zich naar de beslissing van het Comité te schikken. 
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Artikel 7 – De toerekening van een terroristische daad aan een bepaald kalenderjaar betekent dat de 
desbetreffende daad wordt beschouwd als de enige oorzaak van alle schaden die voortvloeien uit de als gevolg van 
deze daad aangemerkte gebeurtenissen. Het vorenstaande geldt ongeacht in welk kalenderjaar de VZW TRIP 
kennis genomen heeft van het plegen van de da(a)d(en) en ongeacht in welk kalenderjaar de daaruit 
voortvloeiende schaden zich hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen.  
 
Artikel 8 – De VZW TRIP kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen van het Comité. 
 
Compensatie 
 
Artikel 9 - Zo spoedig mogelijk en uiterlijk 3 maanden na de beslissing van het Comité om een gebeurtenis als 
een terroristische daad te erkennen op basis van de door haar leden verstrekte informatie, stelt de VZW TRIP een 
voorlopige raming op van het totaalbedrag van de schadelasten die voortvloeien uit de terroristische gebeurtenis 
en deelt ze die raming mee aan het Comité, dat het beschikbare vergoedingspercentage vaststelt, voor 
respectievelijk lichamelijke schade, materiële schade en morele schade. 
De VZW TRIP zal die berekening iedere maand herhalen totdat alle schadegevallen definitief vergoed zijn.  
 
Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme zal 
het Comité zo nodig de beschikbare vergoedingspercentages ten minste om de 6 maanden aanpassen. 
 
Er zal echter uiterlijk op 31 december van het derde jaar te rekenen vanaf het jaar waarin de terroristische 
gebeurtenis is voorgevallen, een definitieve raming opgemaakt worden. 
 
Iedere schadevergoeding die het door het Comité vastgestelde definitieve percentage overschrijdt, wordt uit het 
compensatiesysteem gehaald en blijft ten laste van de behandelende instelling.  
 
Voor wat betreft de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kan van het vorige artikel 
afgeweken worden in de door de Koning bepaalde mate overeenkomstig artikel 7 § 1 2de lid van de wet van 1 april 
2007. 
 
Inzake arbeidsongevallen kan de behandelende instelling de schadevergoedingen die het door het Comité 
vastgestelde percentage overschrijden, recupereren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen overeenkomstig de door 
koninklijk besluit beschreven modaliteiten. 
 
Artikel 10 – De behandelende instelling stelt zijn verzekerden of begunstigden schadeloos overeenkomstig de 
tussen haar en de verzekerde bestaande overeenkomsten, met uitzondering van de toepassing van het door het 
Comité vastgestelde percentage. 
 
Artikel 11 – De vaste leden zullen onderling geen verhaal nemen. 
 
Aansprakelijkheid 
 
Artikel 12 – De VZW TRIP is niet aansprakelijk voor tussenkomsten van de verzekeraars die niet conform de wet 
of de statuten van de VZW TRIP zijn. De betrekkingen met de verzekerden en de begunstigden vallen onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de behandelende instelling.  
 
Herverzekering 
 
Artikel 13 – Een verzekeringsonderneming kan aan de samenstelling van de tweede schijf (herverzekering) 
deelnemen, onder dezelfde voorwaarden als een herverzekeringsonderneming (rating, commissieloon, 
waarborgsom, contract, …). Het door iedere onderneming rechtstreeks of via captive gedragen deel is beperkt, per 
groep die geconsolideerde rekeningen voorlegt, tot de deelname in de VZW TRIP zoals bepaald in artikel 15 van de 
statuten. De door de rechtstreekse verzekeraars ter beschikking gestelde capaciteit is beperkt tot 50% van hun 
aandeel in euro in de eerste schijf van 300 miljoen euro. De raad van bestuur kan die regel aanpassen om de 
diversificatie van de plaatsing van de herverzekering te optimaliseren. 
 
 Datum :  
 Naam, functie en handtekening : 
 
 
 
 
 
 
Aan de vzw TRIP voor 31 augustus 2018 op het postadres of per gescande mail terug te sturen (zie adres onderaan 
blz. 1) 


