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Voorwoord
De werkgever valt onder de werkingssfeer van de “Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
het Beroepsvervoer over de Weg” (hierna: het fonds) op grond van het
verplichtstellingsbesluit.
Dientengevolge zijn de werknemers van de werkgever verplicht deelnemer aan de
pensioenregeling van het fonds, indien en voor zover zij aan de voorwaarden voor deelname
voldoen.
Op grond van artikel 1.4 van het uitvoeringsreglement van het fonds heeft de werkgever de
mogelijkheid om een aanvullende pensioenregeling bij het fonds te verzekeren.
De werkgever heeft in dit verband met de bij haar in dienst zijnde werknemers een
aanvullende pensioenovereenkomst gesloten onder verwijzing naar de Excedentpensioenregeling en heeft besloten dat deze aanvullende pensioenovereenkomst wordt
ondergebracht bij het fonds.
De kenmerken van deze aanvullende pensioenregeling zijn, in aanvulling op dan wel in
afwijking van het bepaalde in het Pensioenreglement, vastgelegd in het onderhavige
aanvullend pensioenreglement.
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
Artikel 1.1 Definities in en karakter van dit pensioenreglement
1.

In dit aanvullend pensioenreglement zijn de definities van het Pensioenreglement van
toepassing, tenzij anders vermeld in het tweede lid van dit artikel.

2.

In aanvulling op dan wel in afwijking van het Pensioenreglement worden in dit
aanvullend pensioenreglement aangemerkt als:
a.

Werkgever:
De werkgever zoals bedoeld in artikel 16 van de statuten van het fonds.

b.

Werknemer:
De werknemer als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de statuten van het fonds.

c.

Deelnemer:
De werknemer of gewezen werknemer die is geboren op of na 1 januari 1950 en op
grond van een aanvullende pensioenovereenkomst aanvullende
pensioenaanspraken verkrijgt uit hoofde van dit aanvullende pensioenreglement en
tevens deelnemer is aan de pensioenregeling van het fonds, als vastgelegd in het
Pensioenreglement.

d.

Aanspraakgerechtigde:
Een persoon die begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen.

e.

Deelnemingsjaren:
Het aantal jaren tussen het begin en het einde van de deelneming als bedoeld in
artikel 2.1 eerste en tweede lid van dit aanvullend pensioenreglement. De bepaling
van het aantal deelnemingsjaren gebeurt in dagen nauwkeurig, waarbij een jaar op
360 dagen en een maand op 30 dagen wordt gesteld.

f.

Uitvoeringsovereenkomst:
De overeenkomst tussen de werkgever en het fonds over de uitvoering van een of
meer pensioenovereenkomsten.

g.

Pensioenreglement:
Pensioenreglement Pensioenfonds Vervoer.

h.

Pensioengevend loon:
Het pensioengevend loon zoals bedoeld in deel IV van het Pensioenreglement.

i.

Aanvullende pensioengrondslag:
Het vast pensioengevend loon, met een maximum van het bedrag dat volgens
artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 maximaal als pensioengevend
loon in aanmerking wordt genomen voor zover dit meer bedraagt dan de franchise.
Dit maximum geldt voor een bepaald kalenderjaar en wordt vermenigvuldigd met de
geldende (gewogen) deeltijdfactor.

j.

De franchise:
Het maximum pensioengevend loon zoals omschreven in deel IV van het
Pensioenreglement: Het maximale pensioengevend loon is 260 keer het dagloon
dat geldt op 1 januari van een jaar. Het dagloon staat in de Wet financiering sociale

verzekeringen, hoofdstuk 17, punt 1. Het bestuur kan besluiten van deze regel af te
wijken.
k.

Aanvullende pensioenovereenkomst:
Hetgeen tussen de werkgever en de werknemer is overeengekomen betreffende
het aanvullende pensioen.

3.

Deze pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van
artikel 1 van de Pensioenwet.

4.

Voor de jaarverslaglegging van de werkgever wordt deze pensioenregeling
geclassificeerd als een Defined Contribution-regeling, omdat de werkgever een
uitvoeringsovereenkomst is aangegaan met een bedrijfstakpensioenfonds op grond
waarvan de werkgever geen verplichting heeft tot het betalen van meer premie dan
bedoeld in hoofdstuk 4 van dit reglement en hoofdstuk 3 van de
uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 1.2 Algemeen
Op de pensioenaanspraken, de pensioenrechten en het recht op pensioenopbouw welke aan
dit aanvullend pensioenreglement kunnen worden ontleend, zijn de bepalingen van het
Pensioenreglement van overeenkomstige toepassing, tenzij in dit aanvullend
pensioenreglement anders is bepaald. Voor situaties waarin dit aanvullend
pensioenreglement niet voorziet, is derhalve het bepaalde in het Pensioenreglement van
toepassing.
Artikel 1.3 Premie en aanspraken bij deeltijdwerk
Indien de tussen de deelnemer en zijn werkgever overeengekomen wekelijkse arbeidsduur
minder bedraagt dan de normale in de betrokken bedrijfstak geldende wekelijkse arbeidsduur,
worden de krachtens dit aanvullende pensioenreglement te bepalen pensioengrondslag,
premie, ouderdoms- en partnerpensioen berekend overeenkomstig de methodiek als
beschreven in deel I artikel 1.1 lid 8 en deel II artikel 1 van het Pensioenreglement.

HOOFDSTUK 2 DEELNEMING
Artikel 2.1 Deelneming
1.

De deelneming aan de in dit aanvullend pensioenreglement neergelegde aanvullende
pensioenregeling vangt aan:
- zodra de aanvullende pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer die
ziet op het aanvullende pensioen tot stand is gekomen en
- de werkgever de uitvoering heeft opgedragen aan het fonds en
- de deelnemer een aanvullende pensioengrondslag heeft, maar
niet eerder dan op de dag dat dit aanvullend pensioenreglement in werking is
getreden.

2.

De deelneming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel eindigt:
- bij het einde van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en deelnemer, tenzij dit
het gevolg is van arbeidsongeschiktheid en tevens op grond van artikel 5.4 de
pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet;
- op de pensioeningangsdatum;
- zodra de werknemer geen aanvullende pensioengrondslag meer heeft;
- zodra de uitvoeringsovereenkomst eindigt;
- op een door het fonds te bepalen tijdstip indien de premie niet tijdig is voldaan.

3.

De werknemer die het aanbod van de werkgever om een aanvullende
pensioenovereenkomst aan te gaan afwijst, dient daartoe binnen één maand na datum
waarop de aanvullende pensioenovereenkomst zou zijn ingegaan een door hem
ondertekende verklaring aan de werkgever af te geven. Werkgever dient de verklaring
vervolgens per ommegaande aan het fonds te overleggen. Indien de werknemer op een
later tijdstip alsnog opteert voor deelneming aan deze aanvullende pensioenregeling,
verlangt het fonds met inachtneming van de Wet op de medische keuringen medische
waarborgen welke in artikel 6.1 nader zijn uitgewerkt.

HOOFDSTUK 3 AANSPRAKEN
Artikel 3.1 Vaststelling aanvullende pensioengrondslag
De aanvullende pensioengrondslag van de deelnemer wordt jaarlijks vastgesteld. Hierbij
wordt uitgegaan van het vast pensioengevend loon per de begindatum van het (hernieuwde)
deelnemerschap als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, en vervolgens per 1 januari van elk jaar.
Artikel 3.2 Aanvullende pensioenen
1.

Het aanvullend ouderdomspensioen van iedere deelnemer bedraagt, met inachtneming
van het uit hoofde van dit aanvullend reglement totaal aantal deelnemingsjaren, het
opbouwpercentage zoals vermeld in deel I artikel 1.1 lid 7 van het Pensioenreglement
van de aanvullende pensioengrondslag.
De uitkering vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in het Pensioenreglement.

2.

Het aanvullend partner- en wezenpensioen wordt bepaald overeenkomstig deel I
artikelen 1.2 en 1.3 van het Pensioenreglement met inachtneming van het uit hoofde van
dit aanvullend pensioenreglement totaal aantal deelnemingsjaren. In afwijking van deel I
artikelen 1.2. en 1.3 van het Pensioenreglement worden het aanvullende partner- en
wezenpensioen afgeleid van het aanvullende ouderdomspensioen als bedoeld in het
eerste lid van dit artikel.

3.

Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van
maximaal de gewogen gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren Goederenvervoer,
besloten Busvervoer en Taxivervoer gedurende de periode van 1 juli tot 1 juli
voorafgaand aan het kalenderjaar waarin mogelijk een verhoging wordt toegekend. Het
bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken
worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve
gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit
beleggingsrendement gefinancierd.

4.

Deel I artikel 1.1 lid 11 van het Pensioenreglement is van toepassing op de
pensioenopbouw over de aanvullende pensioengrondslag volgens dit aanvullend
pensioenreglement.

5.

De deelnemer verkrijgt, als hij bij het einde van de deelneming in aanmerking komt voor
premievrije pensioenopbouw, een recht op een premievrij aanvullend ouderdoms-,
(bijzonder) partner- en wezenpensioen conform het bepaalde in deel I artikel 1.5 lid 1
van het Pensioenreglement, met inachtneming van het uit hoofde van dit aanvullend
pensioenreglement totaal aantal deelnemingsjaren.

6.

In geval van scheiding van een (gewezen) deelnemer bestaat aanspraak op bijzonder
partnerpensioen overeenkomstig het bepaalde in deel I artikel 1.7 lid 8 van het
Pensioenreglement. Ten aanzien van verevening van pensioenrechten bij scheiding is
het bepaalde in deel I artikel 1.7 lid 1 van het Pensioenreglement van toepassing. Het
verevende pensioen bedraagt 50% van het aanvullende ouderdomspensioen dat tijdens
het partnerschap tot aan de vereveningsdatum op grond van deze aanvullende
pensioenregeling is opgebouwd. Het percentage kan anders zijn als daarover in de
huwelijkse voorwaarden of in een aparte schriftelijke overeenkomst afspraken zijn
gemaakt.

Artikel 3.3 Aanpassing van de te verwerven aanspraken
Het Pensioenreglement kan worden aangepast wat betreft de in de toekomst te verwerven
pensioenaanspraken. Indien dit zich voordoet zullen ook de aanspraken die op grond van dit
aanvullende pensioenreglement in de toekomst worden verworven worden aangepast. Bij het
aanpassen van dit aanvullende pensioenreglement volgt het fonds de voorschriften die zijn
vastgelegd in de door werkgever met het fonds gesloten uitvoeringsovereenkomst. Van
aanpassing van het aanvullende pensioenreglement als bedoeld in dit artikel kan met name
sprake zijn als de premie voor de pensioenregeling hoger dreigt te worden dan acceptabel is
voor de werkgever.
Artikel 3.4 Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten
De ten laste van het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten kunnen door
het fonds worden verminderd overeenkomstig deel I artikel 4 van het Pensioenreglement.
Artikel 3.5 Afkoop van pensioen
De opgebouwde aanvullende pensioenen zullen worden afgekocht overeenkomstig de
bepalingen van deel I artikel 1.8 van het Pensioenreglement.

HOOFDSTUK 4 BIJDRAGEN
Artikel 4.1 Stortingskoopsommen
De financiering van de in dit aanvullend pensioenreglement omschreven aanvullende
aanspraken vindt plaats tegen stortingskoopsommen. De stortingskoopsommen worden
vastgesteld op basis van hetgeen in de uitvoeringsovereenkomst hieromtrent is bepaald.
Artikel 4.2 Premie bijdrage werknemer
1.

Van de totaal verschuldigde premie komt voor alle deelnemers een gelijk percentage van
de aanvullende pensioengrondslag ten laste van de deelnemer als eigen bijdrage.

2.

De over een kalenderjaar vastgestelde eigen bijdrage wordt, zoveel mogelijk in gelijke
periodieke termijnen, ingehouden op het loon van de deelnemer, of, voor zover de
werkgever over een periode geen loon verschuldigd is, door de deelnemer met de
werkgever verrekend.

3.

De premiebetaling door de deelnemer eindigt bij beëindiging van het deelnemerschap.

HOOFDSTUK 5 ALGEMENE EN WETTELIJKE BEPALINGEN
Artikel 5.1 Verplichtingen deelnemer, gepensioneerde en pensioengerechtigde
1.

De deelnemer, gepensioneerde dan wel pensioengerechtigde zijn verplicht aan het
fonds tijdig alle inlichtingen te verstrekken, alsmede de bescheiden te overleggen,
waarvan de verstrekking respectievelijk overlegging door het fonds nodig geoordeeld
wordt voor een goede uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst.

2.

Indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens door deelnemer aan de
werkgever en of het fonds, bij het verzekeren van deze aanvullende pensioenregeling,
van een onjuiste leeftijd van de deelnemer of onjuiste loonbestanddelen is uitgegaan,
wordt de uitkering uit hoofde van dit aanvullende pensioenreglement vooralsnog
berekend op basis deze gegevens.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt zal het fonds de aanspraken uit hoofde
van dit aanvullende reglement corrigeren en deze na betaling van de premie toekennen.
Is als gevolg van een onjuiste opgave te veel premie betaald, dan wordt het te veel
betaalde na aftrek van administratiekosten, aan de werkgever terugbetaald.

3.

Onjuiste of onvolledige gegevens welke van dien aard zijn dat het fonds de verzekering
ten aanzien van de betrokken deelnemer niet op de afgesloten of op afwijkende
voorwaarden zou hebben aanvaard waren de juiste gegevens op het tijdstip van
aanvang van de deelneming het fonds bekend geweest, kunnen de verzekering voor de
betrokken deelnemer van de aanvang af ongeldig maken.

4.

De deelnemer is verplicht een wijziging van de gegevens die van belang zijn voor de
verzekering van de aanvullende pensioenaanspraken uit hoofde van dit aanvullend
pensioenreglement onverwijld schriftelijk aan het fonds mede te delen. Wijzigingen
treden eerst in werking nadat het fonds deze heeft geaccepteerd.

Artikel 5.2 Uitsluitingen
1.

De uitbetaling van het volgens dit aanvullend pensioenreglement verzekerde
aanvullende partner- en/of wezenpensioen vindt plaats conform het bepaalde in het
Pensioenreglement.

2.

Bij een verhoging van het vast pensioengevend loon met meer dan 25% op jaarbasis
gedurende de 12 maanden voorafgaand aan het overlijden, wordt over het vast
pensioengevend loon voor zover dit meer bedraagt dan 25% geen aanvullend partner
en/of wezenpensioen toegekend. De hiervoor in dit lid aangegeven beperkingen vinden
geen toepassing, indien de aanspraakgerechtigde naar genoegen van het fonds
aantoont dat het
overlijden niet het gevolg is van een reeds bij aanvang van de verzekering bestaande
ziekte, kwaal of gebrek.

3.

De hoogte van het aanvullend partner- en of wezenpensioen wordt gebaseerd op de
premievrije waarde berekend naar de dag voorafgaand aan het overlijden, indien dit
direct of indirect is veroorzaakt door:
- opzet of grove schuld van de (gewezen) deelnemer dan wel de gepensioneerde.
Onder opzet wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;
- een misdrijf begaan door de partner, waarvoor deze partner strafrechtelijk is
veroordeeld;

-

-

deelname van de (gewezen) deelnemer dan wel de gepensioneerde aan enige nietNederlandse gewapende dienst;- deelname van de (gewezen) deelnemer dan wel
gepensioneerde aan enig gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer of muiterij, tenzij de partner bewijst dat het overlijden hierdoor noch
direct, noch indirect heeft plaatsgehad. zie de bijlage voor de definities;
terrorisme; zie de bijlage voor de definitie;
atoomkernreacties of radioactiviteit, tenzij toegepast bij medische behandeling van de
deelnemer.

Artikel 5.3 Toekenning en uitbetaling
Het fonds kent het aanvullende pensioen toe en betaalt dit uit overeenkomstig hetgeen in
deel I artikel 1.4 lid 1 van het Pensioenreglement is bepaald.
Artikel 5.4 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling van de pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid wordt verleend
over het vast pensioengevend loon conform de bepalingen van deel I artikel 1.6 van het
Pensioenreglement.
Artikel 5.5 Beperking van de verplichtingen van de werkgever
1.

De werkgever behoudt zich het recht voor de aanvullende pensioenovereenkomst
eenzijdig te wijzigen of te beëindigen indien er sprake is van een zodanig zwaarwichtig
belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou
worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

2.

De werkgever behoudt zich het recht voor zijn bijdrage aan de aanvullende
pensioenregeling te verlagen of te beëindigen in geval van ingrijpende wijziging van
omstandigheden.

3.

Indien de werkgever voornemens is tot uitoefening van de bevoegdheid op grond van de
in de vorige leden bedoelde voorbehouden over te gaan, zullen de deelnemers alsmede
het fonds hiervan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld.

Artikel 5.6 Wettelijke bepalingen
1.

Een pensioenrecht of pensioenaanspraak kan niet bij overeenkomst tussen de
(gewezen) deelnemer en het fonds worden verminderd zonder schriftelijke toestemming
van de partner. Dit geldt niet als de vermindering het gevolg is van een wettelijke
bepaling.

2.

Pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of
prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in
de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet.

3.

Verpanding is toegestaan voor het verlenen van zekerheid voor het verkrijgen van uitstel
van betaling als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990.

4.

Vervreemding is toegestaan op grond van artikel 57, vijfde lid, van de Pensioenwet.

5.

Volmacht tot invordering van uitkeringen uit hoofde van een pensioenrecht, onder welke
vorm of welke benaming ook verleend, is steeds herroepelijk.

6.

Beslag op een pensioenrecht is slechts mogelijk indien en voor zover dit wettelijk is
toegestaan.

7.

In geval van beslaglegging op een pensioenrecht is het fonds bevoegd de daarmee
gepaard gaande kosten geheel of gedeeltelijk bij de pensioengerechtigde in rekening te
brengen, al dan niet door verrekening met dat pensioen.

8.

Elk beding, strijdig met het bepaalde in een van de voorgaande leden van dit artikel, is
ten opzichte van het fonds nietig.

9.

De pensioenrechten en pensioenaanspraken uit hoofde van het Pensioenreglement en
dit aanvullend pensioenreglement bedragen al dan niet tezamen niet meer dan op grond
van de Wet op de loonbelasting 1964 is toegestaan en gaan uiterlijk in op het krachtens
die wet bepaalde moment.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN
Artikel 6.1 Overige bepalingen
1.

Indien het bepaalde in artikel 2.1 lid 3, laatste volzin, toepassing heeft gevonden, stelt
het fonds acceptatie afhankelijk van een door de werknemer in te vullen
gezondheidsverklaring en/of medische keuring.

2.

Indien de in het eerste lid bedoelde gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan
een geneeskundig onderzoek plaatsvinden. Op grond van de bedoelde medische
gegevens brengt de medisch adviseur advies uit aan het fonds omtrent de acceptatie
van de betrokken deelnemer. De kosten voor een dergelijk onderzoek komen voor
rekening van het fonds.

3.

Het fonds is alsdan bevoegd op medische gronden:
a) een verhoging van het premietarief en/of een wijziging in de duur van de
risicodekking aan de acceptatie te verbinden;
b) de deelnemer onder beperkende voorwaarden te accepteren;
c) de werknemer van deelname aan de aanvullende pensioenregeling uit te sluiten of
een verhoging of verandering van de verzekering te weigeren.

4.

Het fonds is bevoegd de aanvullende pensioenregeling ten aanzien van de deelnemer of
pensioengerechtigde te doen vervallen indien blijkt dat aan het fonds of de keurende
geneeskundige onjuiste opgaven of mededelingen zijn gedaan omtrent onderwerpen die
voor de beoordeling van het risico van de verzekering van belang waren. Alsdan eindigt
ook de verplichting tot betaling van de premie.

Artikel 6.2 Inwerkingtreding
Dit aanvullend pensioenreglement treedt in werking op 1 januari 2010 en is laatstelijk
gewijzigd per 1 januari 2020.
Dit reglement vervangt – voor zover van toepassing – het voorgaande aanvullende
reglement.

BIJLAGE
Begripsomschrijvingen
In deze bijlage wordt verstaan onder:
Gewapend conflict
Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde
partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen
bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een
Vredesmacht der Verenigde Naties.
Burgeroorlog
Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd
tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die
staat betrokken is.
Opstand
Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht
tegen het openbaar gezag.
Binnenlandse onlusten
Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige
handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
Oproer
Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige
beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
Muiterij
Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van
leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
Terrorisme:
Onder terrorisme wordt verstaan: handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen:
Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes
in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest – in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische
belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in
enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
Kwaadwillige besmetting:
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
toezicht genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen
die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij
mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel

anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen)
verspreiden– al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.
Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of –
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

