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Resultaten van de sector in 2021
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Incasso niet-leven
Markt 2019-2020, vooruitzichten 

2021

Incasso 2021 op basis van extrapolatie na 4e trimester 2021

Verzekeringen niet-leven

Bron: Assuralia

Nominale groei

(in %) 

2019 2020 2021

2020 / 

2019

2021 / 

2020

(schat.) (schat.)

Totaal niet-leven en leven 29.179 28.499 30.109 -2,3% 5,6%

Totaal niet-leven 12.843 12.940 13.718 0,8% 6,0%

Ongevallen, zonder AO 410 375 416 -8,6% 11,1%

Arbeidsongevallen 1.125 1.077 1.202 -4,3% 11,6%

Ziekte 1.828 1.856 1.945 1,5% 4,8%

Auto 3.875 3.929 4.010 1,4% 2,1%

Brand 3.104 3.192 3.401 2,8% 6,5%

Algemene BA 1.053 1.066 1.190 1,3% 11,6%

Andere verrichtingen niet-leven 1.448 1.446 1.554 -0,2% 7,5%

Incasso

(in miljoen €)
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Niet-leven: combined ratio
in functie van de verdiende premies

Bron: Assuralia

Verzekeringen niet-leven
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Stormen en overstromingen
(alle categorieën gebouwen)

Bron: Assuralia

(*)  Schade als gevolg van natuurkrachten

Jaartotaal 2019

Waarborg Aantal schadegevallen
Totale Gemiddelde 

schadelastschadelast

Storm 138.561 € 296,0 mio 2.136 €

Overstroming 3.038 € 14,3 mio 4.706 €

Casco voertuigen* 14.971 € 27,0 mio 1.801 €

Totaal 156.570 € 337,2 mio 2.154 €

Jaartotaal 2020

Waarborg Aantal schadegevallen
Totale Gemiddelde 

schadelastschadelast
Storm 168.584 € 330,1 mio 1.958 €

Overstroming 4.206 € 16,2 mio 3.856 €

Casco voertuigen* 12.694 € 22,4 mio 1.763 €

Totaal 185.484 € 368,7 mio 1.988 €

Jaartotaal 2021

Waarborg Aantal schadegevallen
Totale Gemiddelde 

schadelastschadelast
Storm 52.895 € 123,4 moi 2.333 €

Overstroming 85.888 € 2.573,4 moi 29.963 €

Casco voertuigen* 18.809 € 101,0 moi 5.368 €

Totaal 157.591 € 2.797,8 mio 17.754 €

Verzekeringen niet-leven



Stormen / Overstromingen
(zonder voertuigcasco)

Verzekeringen niet-leven

Bron: Assuralia
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Levensverzekeringen

Incasso Leven
Markt 2019-2020, vooruitzichten 2021

Incasso 2021 op basis van extrapolatie na 4e trimester 2021

Bron: Assuralia

Nominale groei

(in %) 

2019 2020 2021

2020 / 

2019

2021 / 

2020

(schat.) (schat.)

Totaal niet-leven en leven 29.179 28.499 30.109 -2,3% 5,6%

Totaal leven 16.336 15.559 16.391 -4,8% 5,3%

Leven individueel 10.570 9.566 10.266 -9,5% 7,3%

- Gegar. rentevoet (Tak. 21-22) 6.928 5.901 5.668 -14,8% -4,0%

- Kapitalisatie (Tak 26) 521 500 751 -4,1% 50,2%

- Beleggingsfondsen (Tak 23) 3.121 3.164 3.847 1,4% 21,6%

Leven groep 5.766 5.994 6.125 4,0% 2,2%

- Gegar. Rentevoet (Tak 21) 5.425 5.531 5.555 2,0% 0,4%

- Beleggingsfondsen (Tak 23) 341 463 570 35,8% 23,0%

Incasso

(in miljoen €)
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Levensverzekeringen

Incasso Leven
Evolutie 2005-2021
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Actieplan 2022
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Actieplan 2022

A. Strategische domeinen

➢ Brandverzekering en nieuwe risico’s

➢ Tweede pijler

➢ Gezondheidszorg

➢ Digitalisering

➢ Duurzaamheid

➢ Expertises
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Actieplan 2022

B. Operationele domeinen

➢ Assurmember 2.0

➢ Website
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Communicatie 
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Communicatieplan

➢ Van reactief naar proactief

➢ Hertekening van de digitale kanalen van Assuralia

➢ Integratie van nieuwe social media platformen binnen een

dynamische mediamix

➢ Reputatie inzake duurzaamheid van de sector bevestigen en

versterken
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Communicatieplan

➢ Inzetten op een laagdrempelige financiële educatie

➢ De concrete uitrol van het project Klare taal, als sector

breed gedragen initiatief

➢ Visie en missie van Assuralia uitdragen
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MISSIE VISIE



V
I
S

I
E

Alle middelen van het verzekeringswezen 
inzetten om oplossingen te bieden voor de 
uitdagingen van de samenleving. 

Verzekeraars helpen om een positieve 
dynamiek met de wereld om hen heen te 
creëren en in stand te houden. 

Onze stakeholders en het grote publiek 
vertrouwen in verzekeringen bijbrengen. 



M
I
S

S
I
E

Vertegenwoordigen en promoten van de belangen 
van de Belgische verzekeringssector in de contacten met 
openbare overheden, instanties, administratieve 
overheden en andere partners. 
Het bevorderen van goede relaties tussen leden en de 
samenleving in het algemeen;

Bevorderen van acties die alle leden gemeen hebben, 
met name op het gebied van visibiliteit en reputatie, 
digitalisering en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid (ESG), we onthouden ons van elke 
inmenging in het management of de organisatie van 
leden;



M
I
S

S
I
E

Een expertisecentrum zijn op vlak van verzekeringen 
en het ondersteunen van onze leden door alle 
toegankelijke informatie over de sector op een duidelijke 
manier te verstrekken via onze communicatiekanalen. 
Wij initiëren studies en koppelen hier acties aan om de 
kennis en de aantrekkelijkheid van verzekeringen in 
België te verbeteren;

Bewustmaking van het maatschappelijke belang van 
de verzekeringssector bij belanghebbenden en het grote 
publiek. Wij nemen preventieve maatregelen om 
verzekeringnemers bewust te maken van de risico’s die 
zij lopen en hen te informeren over de beschikbare 
beschermingsoplossingen;

Opleidingen in de verzekeringssector geven en 
het bevorderen van het verzekeringswezen in de 
academische wereld en in het onderwijs.



It’s all about

TR ST



Inzetten op een laagdrempelige financiële 
educatie

Voorbeeld campagne
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CLUB BELEG | CLUB INVEST 

Febelfin & Assuralia 
samenwerking

Samen sterker in financiële
educatie



Increase awareness among the general public of 
additional investment opportunities to traditional savings

There are currently 295 billion 
euros in savings accounts. 

Money that is not invested in 
the economy and is not 

currently yielding a return. 

This is not in the interest of 
the customer, nor of the 

banking and insurance sector. 



The ‘start-to-invest’ opportunity

• Research* shows that young people are interested in investing but
experience difficulties finding accessible information.

• The investing world is now often perceived as complicated,
complex, mysterious and reserved for the wealthy. Or for dull
investment clubs.

As part of their financial education role and to 

stimulate the relance of the economy, Febelfin and 

Assuralia wish to join forces and offer a ‘neutral guide’ 

for every young investor starter.  

* Nationaal onderzoek Financiële kennis van Febelfin, maart 2021, uitgevoerd bij 2045 NL/FR respondenten doelgroep 16-79



Focus on 5 items with a 2-step approach

For every item we produced 2 
types of video’s:

➢ Generate traffic with 1min 
explanatory video’s, easy 
content and quickly shareable 
through different influencers. 
Every video starts with an 
influencer asking a question to 
a famous “host”

➢ Lead to the long format video’s, 
explaining more in detail what 
the different options include. 

Sparen, hoe werkt dat? 

Wat is een levensverzekering? Hoe 
beleg ik voor iemand anders?

Hoe brengt je geld op? De 
beleggingsfondsen

Wat is de beurs?

De wereld van de derivaten.



Content shared through social media
platforms, campaign websites & sponsored
ads

Campaign website 

www.clubbeleg.be

www.clubinvest.be

*influencers Tom De Cock, Leen Dendievel, NietNuLaura, Kristof 
Hoefkens, Kedist Deltour (Miss België), France Dejonckheere, 
Daniela Prepeliuc, Junior Emmanuel, Duke Tshomba en 
Jonathan Pham.

http://www.clubbeleg.be/
http://www.clubinvest.be/


In-depth content via online titles
Mediahuis & Group Rossel



De concrete uitrol van het project Klare taal, als sector 
breed gedragen initiatief

• De Commissie Communicatie werkt acties uit om klare taal in de
omgang met verzekerden en rechthebbenden te promoten via de
oprichting van een werkgroep “Klare Taal”.

• Bedoeling in 2022 is een gemeenschappelijk beleid te vormen
waartoe ondernemingen zich continu engageren en die een basis
is voor de verdere werkzaamheden van de werkgroep, met
rapportering op kwartaalbasis aan de Commissie Communicatie en
de Raad van Bestuur van Assuralia.

• De beleidsnota (goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd 14/03)
bepaalt het inrichten van een opleiding Klare Taal voor de hele
sector, het creëren van een verzekeringslexicon en het
onderzoeken van sectorale documenten.
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Rol van Assuralia tijdens
Covid-periode
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Covid-maatregelen



Overstromingen 2021
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Overstromingen zomer 2021

1. Wettelijke regeling van artikel 130 Verzekeringswet (wet 
van 4 april 2014)

▪ Tussenkomst van verzekeringsonderneming voor
natuurramp is geplafonneerd tot +/- 45% van
premieincasso brand eenvoudige risico’s van jaar X-1

▪ Voor kleine ondernemingen is plafond max 2,7 miljoen €

▪ Betekende voor de sector max 340 miljoen €
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Overstromingen zomer 2021

2. Historiek van natuurrampenfondsen

▪ Natuurrampen gedekt sinds de wet van 17 september
2005

▪ Geregionaliseerd in 2014

3. Eerste ramingen van schade tussen 2 en 3 miljard euro
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Overstromingen zomer 2021

4. Gebrek aan wettelijke regeling in Wallonië en Brussel

- Enkel Vlaanderen heeft wettelijke regeling (100 miljoen €). 

5. Proportionele beperking van vergoeding ligt moeilijk

- Bij een strikte toepassing van artikel 130 Verzekeringswet
moeten de meeste verzekeraars hun tussenkomsten ten
aanzien van de verzekerden beperken.

- De mate waarin de verzekeraars dit proportioneel zullen
moeten herleiden verschilt sterk van de ene tot de andere
verzekeraar. Dit kan gaan van een beperking van de
tussenkomst tussen 20 en 99% waardoor binnen de
getroffen zones grote verschillen in dekking ontstaan en
vele verzekerden nauwelijks dekking zullen krijgen.

- Juiste proportie kan maar bij het sluiten van het laatste
dossier worden berekend
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Overstromingen zomer 2021

6. Nood om snel te handelen ondanks onzekerheid

- Om de grootste noden te dekken beginnen verzekeraars
vrijwel onmiddellijk met het uitbetalen van voorschotten
zonder precies te weten hoeveel ze kunnen uitbetalen aan
hun verzekerden. Dit hangt immers mee af van de vraag:

o of Wallonië en Brussel überhaupt zullen tussenkomen,
en zo ja voor hoeveel en of in dit geval de verzekerden
een afzonderlijk schadedossier zullen moeten indienen
bij deze overheden;

o of Vlaanderen de volledige 100 miljoen ter beschikking
heeft voor de verzekeraars dan wel of hiermee ook
andere slachtoffers (bijvoorbeeld landbouwschade) dient
vergoed te worden;
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Overstromingen zomer 2021

7. Concurrentiële positie van verzekeraars verschillen
onderling

▪ Meeste verzekeraars zijn herverzekerd tot aan plafond
van artikel 130, maar niet erboven;

▪ Sommige verzekeraars geven onmiddellijk aan 100% te
zullen vergoeden;

▪ Sommige verzekeraars zitten onder plafond of in
beperkte mate boven plafond van artikel 130.

▪ Risico op ongelijke behandeling van verzekerden is
groot!
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Overstromingen zomer 2021

➢ Waalse overheid wilde 100%-oplossing voor slachtoffers

➢ Nauwe contacten tussen kabinet van Minister-President,
Assuralia en enkele verzekeraars.

➢ Eerste schattingen:

▪ tussen 2 en 2,5 miljard €

▪ verfijning van inschatting tussen 17 juli en 10 augustus

• Top-down benadering op basis van modellen

• Bottom-up op basis van eerste expertises

▪ inschatting tegen 10 augustus naar beneden bijgesteld
en afgeklopt op 1,7 miljard € op basis van eerste
formele rapportering van verzekeringsondernemingen
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Overstromingen zomer 2021

8. Protocol

➢ Met de drie regio’s afzonderlijk

➢ Heeft enkel betrekking op brand eenvoudige risico’s

➢ Akkoord voor verdubbeling van individuele plafond van
artikel 130

➢ Plafond van 2,7 miljoen euro voor kleine verzekeraars
blijft

➢ Akkoord voor prefinanciering van Waalse Gewest aan
0% interest voor 8 jaar waarbij eerste terugbetaling in
augustus 2024

➢ Clause de rendez-vous met Waalse overheid voor geval
schade hoger komt te liggen dan 1,68 miljard €
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Schade als gevolg van de 
droogte
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Droogte

Schade aan gebouwen op kleigronden als gevolg van
een wijzigend watergehalte van de grond

Het betreft schade (voornamelijk scheurvormingen) aan
constructies gebouwd op kleigronden.

• Kleigronden zijn onderhevig aan een fenomeen van
inklinking en uitzetting wanneer het watergehalte wijzigt.
Het volume wijzigt zonder evenwel dat de grond zich
verplaatst;

• Het fenomeen uit zich traag als gevolg van een cumul van
droge zomers en winters gedurende verschillende jaren;
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Droogte

• De sterkte van het fenomeen wordt mee bepaald door de
aanwezigheid van bomen of door het verwijderen van
bomen;

• De schade is het gevolg van funderingen die niet zijn
aangepast aan de aard van de bodemsamenstelling.
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Droogte: Voorbeeld

01.03.2021



Droogte

➢ Werd door de verzekeraars niet als natuurramp aanzien
omdat het niet gaat om een “grondverzakking” of
“aardverschuiving”

➢ Let op! Brandverzekering dekt enkel gevolgschade!

➢ Voorstel van sector in juni 2021
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Droogte : voorstel sector 

➢ Partnership tussen overheid en sector

▪ verzekeraars nemen het beheer en de vergoeding van de

toekomstige schade ingevolge de droogte voor hun rekening

▪ de overheden nemen de schade voor hun rekening die bepaalde

limieten overschrijden

➢ Verplicht voor gebouwen bestemd voor wonen, al dan niet
met beroepsgedeelte

➢ Vergoeding voor lokale stabilisatie, maar effectieve
uitvoering vereist

➢ Kosten voor analyse en expertise worden door verzekeraar
gedekt tot max. € 5.000

➢ De eventuele bijkomende stabilisatiewerken t.o.v. de
lokale stabilisatiewerken - nodig om een nieuw schadegeval
te vermijden - worden gedragen door de verzekerde
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Droogte : voorstel 

➢ Kennis opbouw via de database van schadegevallen die
gevoed wordt met gegevens van de verzekeraars en de
overheden

➢ Tijdelijk overgangsscenario gedurende 4 jaar waarbij risico
binnen de sector wordt gesolidariseerd via
solidariteitspremie (voorbeeld 1%)

▪ vergoeding uit gemeenschappelijk fonds

▪ laat de overheden met de hulp van de verzekeraars
ondertussen toe de risicogebieden in kaart te brengen
en de bouwnormen uit te werken en de
wetenschappelijke criteria te ontwikkelen

▪ laat de verzekeraars toe om de nodige gegevens te
verzamelen, kennis op te doen om de risico's passend in
te schatten, …
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Droogte: reactie van overheid

➢ Na 4 jaar > de klassieke verzekeringstechnische
mechanisme kan van start gaan voor de droogte (cf.
dekking catnat)

➢ Interpretatieve wet van 19 oktober 2021

➢ Inklinken van een belangrijke massa van de bodemlaag =
grondverzakking en bijgevolg natuurramp die moet gedekt
worden

➢ Reactie Assuralia: annulatie- en schorsingverzoek bij
Grondwettelijk Hof
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Droogte dossier
Sécheresse 

➢ Very challenging messaging 
& framing

➢ We’ve contacted proactively 
3 journalists in order to set 
the frame from the insurers 
perspective

➢ Focus on solutions for the 
victims & partnership with 
the government


