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relatif a l'arrete royal modifiant l'arrete royal du 5 aout
1991 portant execution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du
30 juillet 1979 relative a la prevention des incendies et des
explosions amsi qu'a l'assurance obligatoire de la
responsabilite civile dans ces memes circonstances et
relatif a l'arrete royal modifiant l'annexe a l'arrete royal
du 24 decembre 1992 reglementant l'assurance contre
l'mcendie et d'autres perils, en ce qui conceme les nsques
simples.

1, INTRODUCTION 1

Les reassureurs se montrent aujourd'hui de plus en plus
reticents a offrir leur garantie pour le risque de terrorisme,
et ce, en particulier, lorsque ce dernier est couvert de
maniere lllimitee dans le cadre de l'assurance directe.

Cette situation invite naturellement a s'lnterroger sur
l'opportumte d'introduire des limitations complementaires
a celles existant deja pour les smistres resultant d'un acte
de terronsme.

La Ministre de l'Economie a lnterpelle la Commission des
assurances sur cette question, en l'lnvitant a dormer son
avis sur les avants projets d'arretes royaux appeles a
modifier, d'une part, l'arrete royal du 5 aout 1991 portant
execution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet
1979 relative a la prevention des incendies et des
explosions dans les etablissements accessibles au public
amsi qu'a l'assurance obligatoire de la responsabilite
civile dans ces memes circonstances et, d'autre part,
l'arrete royal du 24 decembre 1992 reglementant
l'assurance contre l'mcendie et d'autres penis, en ce qui
conceme les nsques simples.

betreffende het koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit!van 5 augustus 1991 tot uitvoenng van
de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 be-
treffende de preventie van brand en ontploffing en betref-
fende de verplichte verzekenng van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen en betreffende het
koninklijk besluit tot wijzigmg van de bijlage by het ko-
ninklijk besluit van 24 december 1992 betreffende de ver-
zekering tegen brand en andere gevaren wat de eenvoudi-
ge nsico's betreft..

.1. INLEIDING

De herverzekeraars stellen zich steeds gereserveerder op
als het erom gaat hun waarborg te verlenen voor het terro-
rismerisico, met name wanneer dit nsico zonder enige be-
perkmg gedekt is m het kader van de directe verzekenng.

Uiteraard doet deze situatie de vraag njzen of de beper-
kingen die reeds bestaan voor de schadegevallen die
voortvloeien uit een terronstische daad, met moeten wor-
den uitgebreid.

De Minister van Economie heeft de Commissie voor Ver-
zekeringen geinterpelleerd over deze kwestie en haar ad-
vies gevraagd over de voorontwerpen van koninklijk be-
sluit tot wijziging, enerzijds, van het koninklijk besluit
van 5 augustus 1991 tot uitvoenng van de artikelen 8, 8bis
en 9 van de wet van 30juli 1979 betreffende de preventie
van brand en ontploffing in voor het publiek toegankelijke
lnnchtingen en betreffende de verplichte verzekenng van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke geval-
len en, anderzijds, van het koninklijk besluit van 24 de-
cember 1992 betreffende de verzekenng tegen brand en
andere gevaren wat de eenvoudige risico's betreft.
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2. DISCUSSION

II.1. Remarques generales

Avant d'aborder I'analyse des avants projets precites, la
question de la couverture du risque de terrorisme merite
quelques commentaires d'ordre general.

Les representants des assureurs tiennent tout d'abord a
souligner que le probleme de la couverture du risque de
terrorisme ne se pose pas seulement en assurance
incendie, mais dans toutes les assurances reglementees, et
done aussi en assurance vie et en assurance accidents du
travail. La prise en charge des consequences
dommageables des actes de terrorisme meriterait une
reponse globale. L'Etat devrait y prendre sa part sous la
forme, parexemple, d'un fonds d'indemnisation..

Un representant de I'administration rappelle cependant
qu'une modification du regime de couverture des
accidents du travail necessite I'accord du Ministre de
i'emploi apres consultation des organes competents
(notamment le Comite de gestion du Fonds des accidents
du travail). Un regime special d'indemnisation est prevu
dans la loi sur les accidents de travail pour les risques de
guerre (Art. 84). L'assureur qui intervient sur le
fondement de Particle 84, alinea 2, peut obtenir
remboursement aupres du FAT qui agit pour compte de
l'Etat.

Les assureurs insistent egalement pour pouvoir beneficier
de la possibilite de limiter leur garantie pour ce type de
risque, compte tenu de la specificite de ce dernier.

Un representant des entreprises assurees indique quant a
lui que la couverture du risque de terrorisme suscite de
serieuses difficultes pour les entreprises. Les contrats
d'assurance incendie qui ne concernent pas un risque
simple excluent en effet toujours la couverture de ce type
de risque du contrat et aucune garantie etatique n'est
actuellement prevue. Des propositions sont certes a
I'etude, comme la possibilite de permettre aux entreprises
de constituer des reserves ou la creation d'un pool
europeen, mais la premiere de ces solutions est
insatisfaisante pour les entreprises les plus petites et la
concretisation de la seconde est bloquee par la
circonstance que les pays qui sont suffisamment
importants pour elaborer une solution eux-memes ne
souhaitent pas collaborer.

2. BESPREK.ING

ILL Algemene opmerkingen

Alvorens aan te vangen met de analyse van de boven-
vermelde voorontwerpen dienen enkele algemene op-
merkingen geformialeerd te worden over de dekking van
het terrorismerisico.

De vertegenwoordigers van de verzekeraars wensen eerst
en vooral te onderstrepen dat de dekking van het
terrorismerisico niet alleen een probleem vormt in de
brandverzekering,' maar in alle gereglementeerde ver-
zekeringen, en dus, ook in de levensverzekering en in de
arbeidsongevallenvlerzekering. Er zou een globale regeling
moeten worden u'itgewerkt voor de wijze waarop de
schadelijke gevolgen van terroristische daden worden
opgevangen. De Staat zou hieraan zijn bijdrage moeten
leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoedings-
fonds. I

Een vertegenwoofdiger van de administratie wijst er
echter op dat voor een wijziging van de regeling in
verband met de Idekking van arbeidsongevallen de
instemming van de Minister van Werk vereist is en de
bevoegde instanties geraadpleegd dienen te worden (onder
meer het bestuurscomite van het Fonds voor
Arbeidsongevalleni). De arbeidsongevallenwet bevat een
speciale regeling yoor de vergoeding van oorlogsrisico's
(art. 84). Verzekeraars die vergoeden op grond van artikel
84, lid 2, kunnen terugbetaling verkrijgen bij het FAO, dat
voor rekening van de Staat optreedt.

De verzekeraars dringen er tevens op aan dat ze gebruik
zouden kunnen rriaken van de mogelijkheid om hun
dekking voor dit isoort risico te beperken, gezien het
bijzondere karakterjvan dit risico.

Een vertegenwoordiger van de verzekerde ondernemingen
meent dat de dekking van het terrorismerisico ernstige
moeilijkheden meebrengt voor de ondernemingen. De
brandverzekeringsovereenkomsten die geen betrekking
hebben op een eenvoudig risico sluiten immers altijd de
dekking van dit soort risico uit van de overeenkomst en
momenteel bestaat er geen enkele staatswaarborg. Er
worden beslist voorstellen bestudeerd, zoals de
mogelijkheid voor de ondernemingen om reserves op te
bouwen of de oprichting van een Europese pool, maar de
eerstgenoemde opiossing voldoet niet voor de kleinste
ondernemingen en de concretisering van de tweede wordt
verhinderd door het feit dat de landen die voldoende
belangrijk zijn om zelf een opiossing uit te dokteren, niet
wensen samen te werken.

Un representant du SPF Economie souligne qu'une Een vertegenwoordiger van de FOD Economie onder-
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garantie etatique existe en France et au Royaume-Uni. II
releve egalement I'exemple des Pays-Bas ou le risque de
terrorisme est inassurable, mais ou il est prevu qu'un
organisme,la NederlandseHerverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden, intervient jusqu'a concurrence
de 1 milliard d'euros maximum, dont 300 millions sont
pris en charge par les assureurs, 300 millions par les
reassureurs, les 400 millions restants etant assumes par les
autorites publiques (cfr. vvwvv.terrorismeverzkerd.nl).

La Commission est d'avis que ces differents exemples
pourraient servir de base a une reflexion plus large sur la
couverture du risque de terrorisme en Belgique qui
conceme tant les grands risques que les risques simples.

II.2 Analvse des avant projets

A. Avant proiet d'arrete roval modifiant l'arrete roval du
5 aout 1991 portant execution des articles 8, 8bis et 9
de la loi du 30 juillet 1979 relative a la prevention des
incendies et des explosions dans les Etablissements
accessibles au public ainsi qu'a l'assurance obligatoire
de la responsabilite civile dans ces memes
circonstances

Article 1"

En indiquant que les mots « 600 millions de francs » et
« 30 millions de francs » sont remplac^s par les mots
« 14.873.611,49 euros » et « 743.680,57 euros », I'article
l*"̂  de I'avant projet n'introduit pas de nouveau plafond,
mais se contente de convertir en euros les limites de
garantie anciennement libellees en francs beige. En ce
sens, cette disposition n'appelle aucun commentaire. On
peut toutefois regretter au vu des experiences precedentes
(l'mcendie du Switel par exemple) que Toccasion n'ait
pas ete saisie pour relever les plafonds. Les assureurs ne
sont pas favorables, quant a eux, a un relevement des
plafonds.

Article 2

Article 2, 1°

La modification prevue par I'article 2, 1° n'appelle pas
d'autre commentaire que ceux precises ci-dessus a propos
de I'article 1". 11 s'agit en effet, ici encore, d'assurer la
conversion en euros des montants libelles en francs beige.

Article 2, 2°

L'article 2, 2° de I'avant projet aborde specifiquement la

streept dat er in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk
een staatswaarborg bestaat. Hij haalt tevens het voorbeeld
aan van Nederland, waar het terrorismerisico onverzeker-
baar is, maar waar] in een regeling is voorzien waarbij een
instelling genaamd de N.V. Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden, dekking verleent
ten belope van maximum 1 miljard euro, waarvan 300
miljoen ten laste genomen wordt door de verzekeraars,
300 miljoen door |de herverzekeraars en de overige 400
m i l j o e n do|or de o v e r h e i d (cf.
www.terrorismcverzekerd.nl).

De Commissie iŝ  van mening dat deze verschillende
voorbeelden als basis zouden kunnen dienen voor een
ruimer overleg over de dekking van het terrorismerisico in
Belgie dat zowel betrekking heeft op de grote risico's als
op de eenvoudige risico's.

II.2 Analvse van de voorontwerpen

A. Voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van
het koninklijk' besluit van 5 augustus 1991 tot
uitvoering van de artikelen 8. 8bis en 9 van de wet van
30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ont-
ploffing in voor het publiek toegankelijke inrichtingen
en betreffende de verplichte verzekering van de burger-
rechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

1

I

Artikel 1 i

Door te bepalen dat de woorden « 600 miljoen frank » en
« 30 miljoen frank' » vervangen worden door de woorden
« 14.873.611,49 euro » en « 743.680,57 euro », voert
artikel 1 van het voorontwerp geen nieuw plafond in, maar
beperkt het zich' tot het omzetten in euro van de
waarborgbeperkingen die vroeger in Belgische frank
waren uitgedrukt. In die zin behoeft deze bepaling dus
geen commentaar. ^Het valt echter te betreuren dat, in het
licht van vroegere^ ervaringen (brand in het Switel-hotel
bijvoorbeeld), van de gelegenheid geen gebruik is
gemaakt om de plafonds te verhogen. De verzekeraars zijn
geen voorstanders van een verhoging van de plafonds.

Artikel 2

Artikel 2, 1°

De wijziging die wordt aangebracht door artikel 2, 1°
behoeft geen andere commentaar dan die welke hierboven
wordt gegeven met betrekking tot artikel 1. Net zoals in
artikel 1 gaat het er hier om de bedragen uitgedrukt in
Belgische frank om te zetten in euro.

Artikel 2, 2° !
i

In artikel 2, 2° van het voorontwerp komt de kwestie van
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question de la couverture du terrorisme. II envisage pour
ce faire de remplacer les alineas 2 et 3 de I'article 3 de
l'arrete royal du 5 aout 1991 precite par les dispositions
suivantes :

« En cas d'un acte de terrorisme, l'assureur peut limiter sa
couverture globale pour les dommages resultant de lesions
corporelles a 100 millions d'euros quelque soit le nombre
d'etablissements touches qu'il assure. Dans ce cas, le
montant de la responsabilite objective vise a I'article 1",
est adapte proportionnellement pour chacun des
etablissements concemes.

Par acte de terrorisme, il faut comprendre un acte comme
defini au § \", 2, c) de l'annexe a l'arrete royal du 24
decembre 1992 reglementant l'assurance contre l'incendie
et d'autres perils en ce qui concerne les risques simples. »

La portee et le contenu de ces dispositions appellent
plusieurs commentaires.

- La suppression du systeme de reduction
proportionnelle de droits des victimes en cas de
depassement du plafond prevue par l'ancien article 3,
alinea 2, se justifie par le fait que ce systeme a ete
deplace dans I'article 86 de la loi du 25 juin 1992 et
qu'il est desormais applicable a toutes les assurances
de la responsabilite. Ceci ne suscite pas de critique.

- En revanche, il est permis de se demander si le postulat
sur lequel repose la limitation de garantie envisagee en
cas de terrorisme est reellement fonde.

En permettant a l'assureur vise par l'arrete royal du 5
aout 1991 de fixer un plafond de couverture pour les
dommages causes par un acte de terrorisme, I'avant
projet discute part en effet de l'idde que les dommages
resultant de ce type de faits sont en principe vises par
la loi du 30 juillet 1979. Or, dans ce cas on ne peut
plus reellement parler de responsabilite puisqu'il
n'existe par hypothese aucun lien entre l'activite de
l'exploitant et le dommage. Une responsabilite meme
objective suppose en effet un lien de causalite entre
l'activite generatrice du risque et le dommage. A
['evidence, l'acte de terrorisme constitue pour
l'exploitant une cause etrangere qui a, en principe, un
effet exon^ratoire meme dans les regimes de
responsabilite sans faute.

Indirectement, le systeme propose entend done en
realite mettre a charge de l'exploitant et de son
assureur une garantie des accidents survenus dans son

de terrorismedekking specifiek aan bod. Lid 2 en lid 3 van
artikel 3 van het jvoornoemde koninklijk besluit van 5
augustus 1991 zouden vervangen moeten worden door de
volgende bepalingen :

« In geval van een daad van terrorisme kan de verzekeraar
zijn globale dekking voor de schade voortvloeiend uit
lichamelijke letsels beperken tot 100 miljoen euro
ongeacht het aahtal getroffen inrichtingen dat hij
verzekert. In dat geval wordt het bedrag van de objectieve
aansprakelijkheid, ibedoeld bij artikel 1, voor elk van de
getroffen inrichtingen evenredig aangepast.

Een daad van terrorisme is een daad zoals omschreven in
§ 1̂ "̂ , 2, c) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 24
december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en
andere gevaren, wat de eenvoudige risico's betreft. »

I
De draagwijdte en! de inhoud van deze bepalingen geven
aanleiding tot meerdere punten van commentaar.

- De opheffing van het systeem van evenredige ver-
mindering van de rechten van de slachtoffers in geval
van overschrijding van het plafond dat vastgesteld was
in het oude artikel 3, tweede lid, is gerechtvaardigd
door het feit dat!dit systeem verplaatst werd naar artikel
86 van de wet van 25 juni 1992 en dat het voortaan toe-
passelijk is voor alle aansprakelijkheidsverzekeringen.
Dit roept geen kritiek op.

!
- Daarentegen kan wel de vraag gesteld worden of het

postulaat waarop de geplande beperking van de
dekking in geval van terrorisme berust, werkelijk
gefundeerd is. j

Doordat aan del verzekeraar bedoeld in het koninklijk
besluit van 5 augustus 1991 wordt toegestaan een
maximumdekkihg vast te stellen voor de schade
veroorzaakt door een daad van terrorisme, gaat het
besproken voorontwerp uit van het idee dat de schade
die voortvloeit uit dit soort feiten in principe onder het
toepassingsgebied van de wet van 30 juli 1979 valt.
Weinu, in dat geval kan niet echt meer gesproken
worden van aansprakelijkheid vermits er geen verband
is tussen de activiteit van de exploitant en de schade.
Zelfs een objectieve aansprakelijkheid vereist namelijk
dat er een oorzakelijk verband is tussen de risico-
verwekkende activiteit en de schade. De terroristische
daad vormt voor de exploitant uiteraard een van buiten
komende oorzaak die in principe een bevrijdend effect
heeft, zelfs in de regimes van foutloze aansprakelijk-
heid. i

Onrechtstreeks heeft het voorgestelde systeem dus in
feite de bedoeling om de ongevallen die zich ten
gevolge van terroristische daden voordoen in de
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etablissement a la suite d'actes de terrorisme. II n'est
pas certain que la loi autorise une telle extension

Un representant du SPF Economie emet toutefois des
reserves sur cette remarque relative a la loi du 30 juillet
1979. 11 souligne que cette loi implique qu'un tiers qui
subit un dommage par incendie ou par explosion dans
un etablissement accessible au public puisse rendre
l'exploitant de cet etablissement responsable des
dommages independamment de la cause de cet
incendie ou de cette explosion.

Par ailleurs, il importe de souligner que la loi du 30
juillet 1979 comprend un volet preventif et que Ton
peut evidemment se demander comment un exploitant
pourrait prevenir un acte de terrorisme.

Sur ce point, un representant du SPF Economie objecte
toutefois que la loi prevoit une responsabilite objective
dans le chef de l'exploitant, en maniere telle que celui-
ci reste responsable meme si les mesures de prevention
qui lui sont imposees ont ete prises mais n'ont pas
permis d'eviter l'incendie. Tl ajoute que l'objectif de la
loi est d'lndemniser immediatement les victimes et que
telle est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi etablit
une presomption iuris et de iure.

La troisieme remarque qu'appellent les dispositions
commentees a trait a la limitation de couverture globale
fixee a 100 millions d'euros « quelque soit le nombre
d'etablissements touches qu'il (l'assureur) assure ».

Si Ton devine ici le souci du legislateur de mettre les
compagnies d'assurance a l'abri des difficultes liees
aux risques d'accumulation des dommages (hypothese
des Twin Towers), Ton peut effectivement s'interroger
sur la maniere dont pareille limitation pourra etre
traduite dans les contrats d'assurance.

Sur ce point, il convient d'ailleurs de souligner que la
notion d' « etablissements touches qu'il assure »
manque singuli^rement de precision. Faut-il en effet
deduire de ces termes que, pour appliquer la limitation
visee, l'assureur pourrait invoquer le fait qu'a
I'occasion du meme sinistre, il est amene a intervenir
pour un autre de ses assures detenant un « immeuble
touche » ? Ou convient-il, au contraire, d'entendre
cette limite par assure, en ce sens qu'elle interviendrait
uniquement lorsqu'un meme assure a couvert aupres
du meme assureur diff^rents immeubles touches par un
seul acte de terrorisme ? La formulation actuelle parait

inrichting van de exploitant, te laten vergoeden door
deze exploitant' en zijn verzekeraar. Het is niet zeker
dat de wet een dergelijke uitbreiding toestaat.

Een vertegenwoordiger van de FOD Economie maakt
evenwel voorbehoud voor deze opmerking met
betrekking tot de wet van 30 juli 1979. Hij onderlijnt
dat deze wet inhoudt dat een derde die schade lijdt door
brand of ontploiffing in een voor het publiek toeganke-
lijke inrichting, de exploitant van deze inrichting
aansprakelijk kan stellen voor de schade, ongeacht de
oorzaak van die brand of ontploffing.

Anderzijds dient benadrukt te worden dat de wet van
30 juli 1979 eert preventief luik omvat en dat men zich
dus de vraag ikan stellen hoe een exploitant een
terroristische daad zou kunnen voorkomen.

Op dit punt werpt een vertegenwoordiger van de FOD
Economie evenwel op dat de wet in een objectieve
aansprakelijkheid in hoofde van de exploitant voorziet,
zodanig dat deze aansprakelijk blijft, zelfs indien hij de
opgelegde preventiemaatregelen heeft genomen maar
daardoor de brand niet heeft kunnen vermijden. Hij
voegt eraan toe dat het oogmerk van de wet het
onmiddellijk vergoeden van de slachtoffers is en dat
daarom de wetleen vermoeden iuris et de iure heeft
ingesteld. |

De derde opmerking aangaande de besproken
bepalingen heeft betrekking op de beperking van de
globale dekking:die is vastgelegd op 100 miljoen euro
« ongeacht het aantal getroffen inrichtingen dat hij (de
verzekeraar) verzekert».

Als ervan uitgegaan wordt dat de wetgever hier de
bedoeling heeft de verzekeringsondernemingen te
behoeden voor! de moeilijkheden die een opeen-
stapeling van schade teweeg kan brengen (geval van de
Twin Towers) kan metterdaad de vraag gesteld worden
op welke manier zulke beperking vertaald zal kunnen
worden in het kader van een verzekeringsovereen-
komst.

Op dit punt dierit bovendien onderstreept te worden dat
het begrip « getroffen inrichtingen die hij verzekert » in
elk geval duidelijkheid mist. Dient namelijk uit deze
terminologie afgeleid te worden dat om de bedoelde
beperking toe te passen, de verzekeraar het feit zou
kunnen inroepen dat hij naar aanleiding van hetzelfde
schadegeval tot vergoeding gehouden is voor een
andere van zijn verzekerden die een « getroffen
inrichting » heeft ? Of dient daarentegen deze limiet
per verzekerde beschouwd te worden, in die zin dat de
beperking alleen geldt wanneer eenzelfde verzekerde
bij dezelfde ver'zekeraar gedekt is voor verschillende



autoriser l'une et l'autre de ces interpretations. Dans un
souci de securite juridique, il conviendrait done de
clarifier les choses. La premiere paraTt plus difficile a
traduire dans le contrat que la seconde. L'application
de la premiere pourrait en effet conduire a une
reduction des plafonds contractuellement garantis.

En outre, on s'interroge sur la signification de la
deuxieme phrase selon laquelle le montant de la
responsabilite objective est adapte proportionnellement
pour chacun des etablissements concernes. Tout
d'abord ce ne sont pas les etablissements qui sont
directement concernes par la limitation mais les
victimes. Ensuite, on ne voit pas ce que recouvre la
notion d'etablissements « concernes » ni comment la
reduction sera calculee.

Pour finir, quant au montant meme de 100 millions
d'euros, un representant des entreprises d'assurances
releve que cette limite est consideree comme trop
elevee par les reassureurs. Pour ces derniers, un cumul
de sinistres provenant de differents assureurs peut en
effet donner lieu a des dommages tres importants et,
partant, difficilement supportables.

Sur la notion meme d'acte de terrorisme, on renvoie au
commentaire ci-dessous.

B. Avant proiet d'arrete royal modifiant l'annexe a
l'arrete roval du 24 decembre 1992 reglementant
l'assurance contre l'incendie et d'autres perils, en ce
qui concerne les risques simples

Article I' '

L'article 1", 1° de I'avant projet consiste en un simple
amenagement formel destine a retablir la correspondance
entre les textes fran9ais et neerlandais. II n'appelle done
guere de commentaire.

L'article 1", 2° de I'avant projet a quant a lui pour objet
de preciser les contours de la notion de terrorisme.
L'actualite internationale recente a en effet revele que les
actes de terrorisme apparaissent de plus en plus souvent
comme une salve de frappes concentrees sur une meme
region et regroupees sur un laps de temps relativement
reduit. Dans ces conditions. Ton peut se demander ce qui
constitue reellement le sinistre : chaque frappe isolee ou
l'ensemble de celles-ci. L'article 2, 2° de I'avant projet
repond a cette question en precisant que « sont
considerees comme un acte de terrorisme unique, les actes
accomplis endeans une periode de vingt-quatre heures ».
Cette delimitation du perimetre de garantie de l'assureur

gebouwen die:door een enkele terroristische daad
getroffen zijn? |De huidige formulering lijkt zowel de
ene als de andere interpretatie te rechtvaardigen. In het
belang van de Vechtszekerheid dienen dus verduide-
lijkingen te worden aangebracht. De eerste interpretatie
lijkt moeilijker te vertalen in een overeenkomst dan de
tweede. De toepassing van de eerste zou namelijk
kunnen leiden tot een beperking van de contractueel
bepaalde waarborgplafonds.

Daarenboven w!ordt gevraagd wat de betekenis is van
de tweede zin,! volgens dewelke het bedrag van de
objectieve aansprakelijkheid evenredig wordt aan-
gepast voor elk van de getroffen inrichtingen.
Vooreerst zijn het niet de inrichtingen die rechtstreeks
geraakt worden d̂oor de beperking maar de slachtoffers.
Vervolgens is niet duidelijk wat het begrip
« getroffen » inrichting inhoudt noch hoe de beperking
zal berekend worden.

Tenslotte, wat het bedrag van 100 miljoen euro betreft,
vestigt een vertegenwoordiger van de verzekerings-
ondernemingen !de aandacht op het feit dat dit bedrag
voor de herverzekeraars te hoog is. Voor deze
herverzekeraars j kan een cumulatie van schadegevallen
van verschillen^de verzekeraars aanleiding geven tot
zeer grote, en bijgevolg moeilijk te vergoeden schade.

Voor het begrip « daad van terrorisme » wordt
verwezen naar de bespreking hieronder.

j

B. Voorontwerp van koninkliik besluit tot wijziging van
de bijlage bii het koninklijk besluit van 24 december
1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere
gevaren. wat de eenvoudige risico's betreft

Artikel 1

Artikel 1,1° van het voorontwerp voorziet slechts in een
formele wijziging' die bedoeld is om de Franse tekst
opnieuw te doen overeenstemmen met de Nederlandse
tekst. Dit artikel behoeft dus nauwelijks commentaar.

Artikel 1, 2° van het voorontwerp heeft tot doel het begrip
terrorisme af te bakenen. Uit de recente internationale
actualiteit blijkt immers dat terroristische daden zich
steeds meer manifesteren als een reeks doelgerichte
aanslagen op eenzelfde regio en binnen een vrij kort
tijdsverloop. Onder deze voorwaarden kan men zich
afvragen wat eigenlijk als een schadegeval beschouwd
wordt : elke aanslag afzonderlijk of alle aanslagen samen.
Artikel 2, 2° van het voorontwerp beantwoordt deze vraag
met de volgende precisering : « worden als eenzelfde daad
van terrorisme beschouwd, de daden die zich voordoen
binnen een tijdsspanne van vierentwintig uur ». Deze
afbakening van de perimeter van de dekking van de
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paraTt justifiee aux yeux de la Commission. verzekeraar lijkt voor de Commissie gerechtvaardigd.

En ce qui concerne la definition meme de l'acte de
terrorisme, certains membres de la Commission se
demandent si cette definition ne devrait pas etre revue afin
de tenir compte de la diversity des moyens employes par
les terroristes et les finalit^s diff^rentes qu'ils poursuivent.

Article 2

L'article 2 de I'avant projet discute envisage d'exclure les
dommages resultant d'un confiit de travail ou d'un attentat
causes par I'emploi des moyens nucleaires. Les
representants des assureurs souhaitent que l'on etende
I'exclusion a l'ensemble des risques NBC, y compris done
les risques bacteriologiques et chimiques.

Un representant des consommateurs s'interroge sur la
portee de cette disposition et se demande si les confiits de
travail et les attentats vises sont ceux qui seraient causes
par un confiit nucleaire. On a parfois l'impression d'une
confusion entre l'acte de terrorisme et les moyens utilises
pour le perpetrer. On peut done effectivement se
demander quelles sont les hypotheses reellement visees
par cette disposition.

Article 3

L'article 3 prevoit l'application immediate des
dispositions nouvelles aux contrats en cours. Dans la
mesure ou certaines d'entre elles contribuent a reduire les
garanties, il n'est pas certain que le Roi ait un tel pouvoir.
Une loi pourrait etre necessaire pour ce faire. En outre,
l'article 11 de l'arrete royal incendie risques simples, dans
son etat actuel, traite precisement du droit transitoire selon
des modalites differentes. Cette derniere disposition
devrait done etre declaree inapplicable, si 1'intention du
legislateur est bien de preconiser l'application immediate
des dispositions nouvelles aux contrats en cours.

Wat de definitie zelf betreft van de daad van terrorisme,
vragen sommige leden van de Commissie zich af of deze
definitie niet dient herzien te worden teneinde rekening te
houden met de dilversiteit van de middelen die door de
terroristen worden gebruikt en de verschillende doelen die
zij nastreven. '

Artikel 2

Artikel 2 van het besproken voorontwerp beoogt de
uitsluiting van schade die het gevolg is van een arbeids-
confiict of een aanslag veroorzaakt door het gebruik van
nucleaire middelen. De vertegenwoordigers van de ver-
zekeringsondernemingen willen dat deze uitsluiting wordt
uitgebreid met de NBC-risico's, met inbegrip dus van de
bacteriologische eH chemische risico's.

I

Een vertegenwoordiger van de verbruikers vraagt naar de
draagwijdte van deze bepaling en vraagt zich af of de
arbeidsconflicten! en de aanslagen bedoeld in deze
bepaling, die zijn welke door een nucleair confiict zouden
worden veroorzaakt. Men heeft soms de indruk dat er
verwarring bestaat tussen de terroristische daad en de
middelen die gebruikt worden om die daad te plegen. Men
kan zich dus inderdaad afvragen welke gevalten werkelijk
bedoeld worden door deze bepaling.

1
Artikel 3 ;

Artikel 3 bepaalt dat de nieuwe bepalingen onmiddellijk
van toepassing zijn op de lopende overeenkomsten
Aangezien sommige van die bepalingen de dekking
beperken, is het niet zeker dat de Koning over zulke
bevoegdheid beschikt. Hiervoor zou een wet noodzakelijk
kunnen zijn. In de huidige versie van artikel 11 van het
koninklijk besluit brand eenvoudige risico's worden
bovendien verschillende regels vastgesteld voor het
overgangsrecht. , Deze laatste bepaling zou dus
ontoepasselijk verklaard moeten worden, indien de
wetgever wel degelijk wil dat de nieuwe bepalingen
onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende overeen-
komsten.

3. CONCLUSIONS

La Commission des assurances remarque que les deux
projets qui lui sont soumis n'offrent que des solutions
ponctuelles au probleme general de la prise en charge des
dommages provoques par des actes de terrorisme. Elle
invite les autorites a rechercher une solution globale a ce

3. BESLUITEN

De Commissie voor Verzekeringen merkt op dat de twee
ontwerpen die haar zijn voorgelegd slechts deel-
oplossingen biederi voor het algemeen probleem van de
vergoeding van schade veroorzaakt door terroristische
daden. Zij roept de overheid op een globale opiossing te
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probleme en s'inspirant des exemples fournis dans des
pays etrangers (Pays-Bas, Royaume-Uni, France, ...).
Celle-ci pourrait prendre la forme d'un Fonds
d'indemnisation ou d'une garantie comportant plusieurs
niveaux d'intervention repartis entre l'assureur, le marche
et l'Etat.

Par ailleurs, en ce qui concerne la modification de l'Arrete
royal d'execution de la loi relative a la prevention des
incendies et des explosions dans les etablissements
accessibles au public, la Commission remarque que le
systeme propose s'inspire davantage d'une garantie des
accidents provoquee par des actes de terrorisme que d'une
garantie de la responsabilite civile de l'exploitant. Ceci
revient en effet a mettre a charge de l'exploitant et de son
assureur la couverture des dommages provoques par une
cause etrangere. II n'est pas certain que la loi, certes
imprecise sur ce point, autorise une telle interpretation.

La Commission rappelle egalement que si I'objet des deux
projets proposes est de modifier immediatement les
contrats en cours, la competence du Roi n'est pas certaine.
Une loi parait necessaire. Elle invite par consequent les
autorites a etre attentifs a ces questions de droit transitoire.

En ce qui concerne la responsabilite civile objective dans
les etablissements accessibles au public, la Commission
regrette que Ton ait pas saisi I'occasion de cette
modification pour revoir les plafonds a la hausse. Les
assureurs ne sont toutefois pas favorables a cette hausse.

Elle souligne enfin que les textes proposes comportent
encore beaucoup d'imprecisions et d'ambiguites. II
importe de les corriger.

Si I'idee est d'introduire des montants absolus
d'intervention par 6venement la Commission pense que
l'on pourrait s'inspirer du systeme d'indemnisation de
catastrophe naturelle qui, dans sa version la plus recente,
comporte une limite similaire.

zoeken voor dit probleem en zich daarbij te laten leiden
door de voorbeelden die door andere landen worden
gegeven (Nederlarid, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,....).
Deze opiossing zou de vorm kunnen aannemen van een
Vergoedingsfonds of een waarborg met verschillende
niveaus van tussenkomst die verdeeld zouden worden
tussen de verzekeraar, de markt en de Staat.

Wat de wijziging v̂ an het Koninklijk Besluit tot uitvoering
van de wet betreffende de preventie van brand en
ontploffing in voor het publiek toegankelijke inrichtingen
betreft, stelt de Commissie vast dat het voorgestelde
systeem eerder geTnspireerd is op een waarborg voor
ongevallen veroorzaakt door terroristische daden dan op
een waarborg voor de burgerlijke aansprakelijkheid van
de exploitant. Dit k:omt er in feite op neer dat de exploitant
en zijn verzekeraar belast worden met de dekking van de
schade die veroorzaakt wordt door een van buiten
komende oorzaak. iHet is niet zeker dat de wet, die op dit
punt zeker onduidelijk is, een dergelijke interpretatie
toelaat.

I

De Commissie wijst er ook op dat als het de bedoeling is
van de twee voorgestelde ontwerpen om de bestaande
overeenkomsten oHmiddellijk te wijzigen, het niet zeker is
dat de Koning hiervoor de bevoegdheid heeft. Een wet
lijkt noodzakelijk. De Commissie roept de overheid
derhalve op om aandacht te besteden aan de kwestie van
het overgangsrecht.j

Wat betreft de objectieve burgerlijke aansprakelijkheid in
voor het publiek toegankelijke inrichtingen betreurt de
Commissie dat bij deze wijziging niet de gelegenheid is te
baat genomen om de plafonds te verhogen. De
verzekeraars zijn echter geen voorstanders van een
dergelijke verhoging.

De Commissie benadrukt tenslotte dat de voorgestelde
teksten nog veel onduidelijkheden en dubbelzinnigheden
bevatten. Het is van belang dat deze worden verbeterd.

Als het de bedoeling is om absolute tussenkomstbedragen
in te voeren per gebeurtenis denkt de Commissie dat men
zich zou kunnen laten leiden door het systeem van
vergoeding in geva!l van natuurrampen dat, in zijn meest
recente versie, een gelijkaardige begrenzing bevat.

Le President, De Voorzitter,
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