
Vuurwerkramp Enschede
De vuurwerkramp vorig jaar in Enschede heeft ook in onze portefeuille tot zeer aanzienlijke schadelasten geleid. 
De schadelasten voor de verzekeringsbedrijfstak in Nederland zijn in dat jaar tot ongekende omvang gestegen.
Helaas : ook het jaar 2001 is een rampjaar geworden voor de verzekeringsindustrie.

Nieuwjaarsdag: Cafébrand in Volendam
In de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2001 is de gemeenschap in Volendam getroffen door een diep tragische ramp 
in de vorm van een brand op de 1e verdieping van café genaamd Het Hemeltje. 
De materiële schade bleek van kleine omvang, maar de omvang van de letselschade is – met vele doden en meer 
dan 180 gewonden met blijvend letsel – ongekend. 

11 september 2001: Aanslag op World Trade Centre New York
De aanslagen op het WTC en andere objecten in de USA hebben de verzekeringsmarkten op hun grondvesten 
doen schudden. In eerste instantie heeft onze directie – op verzoek van dagblad De Telegraaf – op 12 september 
een eerste schatting gepubliceerd van de vermoedelijke omvang van de materiele en persoonlijke schade. Deze 
schatting kwam uit op F. 200 miljard (zie www.eurolloyd.nl/nieuws/artikelen/miljardenclaim.html )
Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is nog steeds onbekend wat de feitelijke omvang van de 
schade uiteindelijk is, maar de schattingen lopen uiteen van F. 90 miljard tot F. 150 miljard.

Beperking schade door terrorisme
Een reactie van de verzekeringswereld op deze nieuwe vorm en omvang van terreur kon niet uitblijven. Alhoewel 
in augustus 2001 alle verzekeraars ter beurze aan de makelaars bekend hadden gemaakt welke polissen in 
aanmerking kwamen voor opzegging/premieverhoging en aanpassing van voorwaarden, waren verzekeraars 
gedwongen om – na de aanslag op het WTC etc. – alsnog alle andere lopende  polissen op te zeggen met het oog 
op de instelling van de toen nog te redigeren clausule ter beperking of uitsluiting van schade veroorzaakt door 
terroristen.
Aangezien tot dan toe weinig bekend was over de beoogde uitsluiting of beperking, heeft onze directie enige 
pogingen ondernomen de discussie over dit onderwerp vlot te trekken.
Uiteindelijk heeft de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs in december 2001 een voorlopige clausule bepaald 
waarin deze beperking van dekking is verwoord.

Voor zoverre verzekeraars deze bepaling in de polis wensten op te nemen, hebben wij deze daarin opgenomen 
indien wij bij andere verzekeraars geen dekking konden vinden zonder toepassing van deze bepaling.
Aangezien Lloyd’s Underwriters ons toestonden geen beperkende bepaling in de polissen op te nemen, hebben 
wij – waar mogelijk – een oversluiting van risicodekking gerealiseerd zodat de cliënten van het intermediair hun 
verzekering ongewijzigd konden voortzetten.
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Klik hier om weer terug te keren naar: 
www.lugtsobbe.nl/jaarverslagen
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