
15 MILJARD WINST VOOR PARTICULIERE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

DE PVDA WIL DAT ZIJ DE SCHADE VAN DE SLACHTOFFERS

VAN DE OVERSTROMINGEN VOLLEDIG DEKKEN



Nu duidelijk wordt hoe groot de schade is die de overstromingen hebben 
aangericht, rijst de vraag wie deze schade uiteindelijk zal vergoeden. Als het 
aan de Waalse regering ligt, draait de gemeenschap op voor het merendeel 
van de kosten. In het geheime akkoord dat de Waalse minister-president met 
de grote particuliere verzekeringsgroepen heeft gesloten, wordt de 
tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen immers beperkt tot 590 
miljoen euro. Dat is dus minder dan een derde van de kosten, die momenteel 
worden geraamd tussen 1,3 en 1,7 miljard euro. De PVDA vindt dat de 
verzekeringsmaatschappijen de geleden schade van verzekerde slachtoffers 
volledig moeten dekken. De linkse partij heeft de winstcijfers van de sector 
geanalyseerd en is tot de conclusie gekomen dat de grote particuliere 
verzekeringsgroepen het zich ruimschoots kunnen veroorloven. Dankzij de 
hoge en steeds duurder wordende premies die de bevolking jaar na jaar 
betaalt, maken de verzekeringsmaatschappijen al jaren stevige winsten. De 
PVDA stelt voor dat het miljard euro dat door de annulering van het akkoord 
met de verzekeringsmaatschappijen is vrijgemaakt, geïnvesteerd wordt in de 
bouw van 8000 nieuwe en kwaliteitsvolle sociale woningen voor de getroffen 
mensen.

1. De grote particuliere verzekeringsgroepen hebben tussen 

2012 en 2019 een winst van 15 miljard euro geboekt, bijna 10 

keer het geraamde bedrag van de schade

De grote particuliere verzekeringsgroepen doen het zeer goed en hebben 
genoeg geld in kas om de totale schade van hun verzekerden te dekken, 
zonder limieten of plafonds. Volgens de cijfers van Assuralia  ,   de 
beroepsvereniging van verzekeringen, bedraagt de gezamenlijke nettowinst 
van de verzekeringssector in België tussen 2012 en 2019 namelijk 14,72 
miljard euro. Met andere woorden, het bedrag van de door de 
verzekeringsmaatschappijen geboekte winsten is niet minder dan tien keer het 
geraamde bedrag van de door de overstromingsslachtoffers geleden schade.
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https://www.assuralia.be/images/docs/stats/FR/01_etudes-Assuralia/FR_principauxresultats_2019.pdf


 

Bron: Assuralia, de belangrijkste cijfers van de Belgische verzekeringsmarkt in
2019.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben hun winsten de afgelopen vijf 
jaar gestaag zien stijgen. Deze trend wordt bevestigd door de deelresultaten 
over het eerste halfjaar van 2021. 

De verzekeringssector doet het dus goed, zelfs als rekening wordt gehouden 
met de uit te keren vergoedingen voor de overstromingen. AGEAS, de 
moedermaatschappij van AG Insurance en de grootste verzekeraar in België, 
heeft bijvoorbeeld zojuist aangekondigd dat zij in 2021 een winst verwacht 
tussen 850 en 950 miljoen euro. Dit ondanks de overstromingen. Ageas raamt 
de impact van de overstromingen op haar financiën op 55 miljoen euro.

Het effect van de extra uitgaven voor verzekeringsmaatschappijen als gevolg 
van de overstromingen is inderdaad klein. De verzekeraars worden namelijk 
beschermd door het herverzekeringsmechanisme. Herverzekeraars zijn 
"verzekeraars voor verzekeraars". Zij nemen een deel van de vergoedingen 
over die door de gewone verzekeraars moeten worden uitgekeerd. Zo schatte 
het Duitse Munich Re, een van 's werelds grootste herverzekeraars, onlangs 
dat de omvang van de schade weliswaar aanzienlijk is maar geen bedreiging 
vormt voor zijn doelstelling van 2,8 miljard nettowinst in 2021.
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2. De verzekeringspremies stijgen jaar na jaar, ten koste van 

de burgers die de hoofdprijs moeten betalen

De verzekeringsmaatschappijen hebben hun reusachtige winsten te danken 
aan de hoge verzekeringspremies, die bovendien jaar na jaar stijgen. Het feit 
dat één op de twee mensen die   door een ramp worden getroffen, niet   
verzekerd is, is meestal te wijten aan een gebrek aan middelen. 

In principe zijn de premies voor woonverzekeringen gekoppeld aan de ABEX-
index, die de ontwikkeling van de bouwkosten van woningen volgt. Elk jaar 
stijgen de bouwkosten, wat een invloed heeft op de verzekeringspolis en het 
bedrag van de premies die worden gerekend. Tussen 2006 en 2016 zijn de 
premies voor woonverzekeringen in België met 50% gestegen, terwijl 
de ABEX-index slechts met 22% is gestegen. Concreet betekent dit dat de 
premies meer zijn gestegen dan het bedrag dat de verzekeraar uitkeert in 
geval van een schadeclaim.

Volgens de cijfers van het Prijzenobservatorium is de prijs van 
woninggebonden verzekeringen sindsdien blijven stijgen, zonder dat er een 
echte relatie bestaat met de ontwikkeling van de bouwkosten. 

Jaar
Evolutie van de prijzen van 
woninggerelateerde verzekeringen 
(FOD Economie)

ABEX-index (ontwikkeling bouwprijzen) - 
indexcijfers van mei en progressie

2016 +1,70% 750 (+0,80%)

2017 +3,10% 767 (+2,26%)

2018 +3,60% 789 (+2,86%)

2019 +4,60% 819 (+3,80%)

2020 +3,48% 847 (+3,41%)

In zijn verslag over 2018 onthult het Prijzenobservatorium dat de prijzen van 
woongerelateerde verzekeringen in België een inflatie van 3,60% hebben 
gekend. Het gemiddelde voor de buurlanden voor dezelfde periode is 1,20%. 
In Duitsland daalden de prijzen zelfs met -0,9%. In onze hoek van Europa is 
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België kampioen premie-inflatie voor woonverzekeringen voor het jaar 2018. 
Frankrijk kende een stijging met 2%, Nederland met 1,7%.

We weten dat de verzekeringssector beslist niet van plan is deze gang van 
zaken terug te draaien. Jan Van Calster, managing director van Marsh Belux, 
specialist in verzekeringen en risicobeheer, voorspelde dat de premies in de 
toekomst zouden kunnen stijgen terwijl de dekking aanzienlijk zou kunnen 
dalen. Henri Lannoy, CEO van Assuralia, verklaarde na de overstromingen dat 
hij een verdere verhoging van de premies niet kon uitsluiten indien "de 
frequentie van dit soort gebeurtenissen toeneemt". Tegelijkertijd blijven de 
lonen van de werknemers bevroren. Deze situatie maakt het voor veel mensen
onmogelijk om hun woonverzekeringspremies te betalen. Maar verzekeraars 
verdienen er goed aan. 

3. Een verzekeringswetgeving op maat beperkt de 

tussenkomst van grote particuliere groepen en wentelt de 

rekening af op de gemeenschap

De tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen bij natuurrampen wordt 
geregeld door de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Deze wet
werd in 2014 goedgekeurd door de regering Di Rupo, op voorstel van de 
toenmalige socialistische minister van economie Johan Vande Lanotte. Deze 
bepaling werd bevestigd toen het rampenfonds bij de laatste staatshervorming 
werd geregionaliseerd.

Artikel 130, § 2 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen.

(2) De verzekeraar mag het totaal van de vergoedingen die hij zal 
moeten betalen bij een natuurramp, beperken tot het laagste 
bedrag van die welke door toepassing van de volgende formules 
worden verkregen:

a) (0,45 x P + 0,05 x S) met een minimum van 2.000.000 euro;

b) (1,05 x 0,45 x P) met een minimum van 2.000.000 euro;
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waar:

P het incasso is van de premies en bijkomende kosten, zonder 
commissie en acquisitiekosten voor de waarborgen brand en 
aanverwante gevaren plus elektriciteit van de eenvoudige risico's, 
bedoeld in artikel 121, § 2, incasso dat door de verzekeraar 
gerealiseerd werd gedurende het boekjaar voorafgaand aan het 
schadegeval;

S het bedrag is van de vergoedingen te betalen door de verzekeraar
voor een natuurramp anders dan een aardbeving dat 0,45 x P 
overschrijdt.

(...)

Het bedrag van 2.000.000 euro, bedoeld bij deze paragraaf wordt 
geïndexeerd overeenkomstig het voorschrift van artikel 19, § 3, van
het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen 
reglement betreffende de controle op de 
verzekeringsondernemingen en door de Bank bekendgemaakt.

Voor dit jaar kunnen verzekeraars, in geval van een ramp van het type "overstroming", 

het totale bedrag dat zij moeten uitkeren beperken tot 375 miljoen euro. Alles wat dit 
bedrag overschrijdt, komt ten laste van het Rampenfonds. We benadrukken dat de 
wet geen plafond voorziet: artikel 130 bepaald dat de verzekeringsmaatschappijen hun
tussenkomst kunnen beperken.

Na recente onderhandelingen met de Waalse regering heeft de 
verzekeringssector ingestemd met een verhoging van zijn interventieplafond 
tot 590 miljoen euro. Het is echter duidelijk dat dit bedrag ver zal worden 
overschreden: de totale schade wordt momenteel geraamd op 1,3 à 1,7 
miljard euro. Dit betekent dat, zelfs voor verzekerden, de verzekering minder 
dan de helft van de schade zal vergoeden. Het resterende bedrag komt voor 
rekening van de gemeenschap, via het Rampenfonds. De 
verzekeringsmaatschappijen krijgen zo een cadeau van niet minder dan één 
miljard euro.

Deze wet, die een arbitraire grens stelt aan het optreden van particuliere 
verzekeraars, is ongegrond en onrechtvaardig. We hebben hierboven gezien 
hoe de verzekeringsmaatschappijen, die enorm winstgevend zijn, perfect in 
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staat zijn alle schade te dekken. Temeer daar zij zelf herverzekerd zijn en dus 
uiteindelijk nauwelijks getroffen worden door de extra uitgaven ten gevolge 
van de overstromingen. Jarenlang heeft de bevolking hoge premies betaald om
goed verzekerd te zijn in geval van problemen. Het valt niet te rechtvaardigen 
dat verzekeringsmaatschappijen rijk worden wanneer de zaken goed gaan en 
vervolgens wanneer er een probleem is de dans ontspringen en de staat en de 
belastingbetalers het grootste deel van de rekening gepresenteerd krijgen. 

4. Een miljard euro om te investeren in 8000 sociale 

woningen

De PVDA vindt dat verzekeringsmaatschappijen de volledige schade van 
slachtoffers van overstromingen moeten dekken. Dit dossier toont aan dat de 
grote particuliere verzekeringsgroepen over meer dan genoeg middelen 
beschikken om dit te doen. De gezamenlijke winst van de verzekeringssector 
in België bedroeg 14,72 miljard euro tussen 2012 en 2019. Ter vergelijking: 
een tiende van dit bedrag zou al voldoende zijn om de vele slachtoffers van de 
overstromingen schadeloos te stellen. Wanneer men deze bedragen ziet, is het
toch absurd te denken dat het grootste deel van de rekening uiteindelijk door 
de gemeenschap wordt betaald? Dit geldt zeker wanneer men bedenkt dat de 
verzekeraars zelf vrijwel geen verliezen lijden dankzij hun herverzekering.

Het miljard euro dat door de annulering van het akkoord met de 
verzekeringsmaatschappijen werd vrijgemaakt, moet geïnvesteerd worden in 
de bouw van nieuwe woningen voor de getroffen mensen. Als gevolg van de 
overstromingen moeten duizenden families duurzaam geherhuisvest worden. 
We kunnen de mensen die een vernielde of ongezonde woning hebben als 
gevolg van de overstromingen, niet aan hun lot overlaten. Deze mensen 
hebben nood aan een oplossing. Met een budget van één miljard euro kan de 
Waalse overheid 8000 kwaliteitsvolle sociale woningen bouwen. Het is nu het 
moment om te investeren in toegankelijke publieke huisvesting, die toelaat 
een sociale oplossing te bieden aan de mensen en ook een neerwaartse druk 
uit te oefenen op de huurmarkt. 

5. Welke beloften hebben de verzekeringsmaatschappijen 

van de Waalse regering gekregen?

Op de vraag van journalisten over mogelijke tegenprestaties ten gunste van de

7

https://www.rtbf.be/auvio/detail_jt-19h30?id=2800155


grote particuliere verzekeringsgroepen, weigerde de Waalse minister-president
Elio Di Rupo de precieze details van de overeenkomst te onthullen. Maar men 
kan zich voorstellen waar het om gaat. 

Vertegenwoordigers van de verzekeringssector hebben herhaaldelijk in de pers
te kennen gegeven dat ze de mogelijkheid van een verplichte woonverzekering
na de overstromingen niet uitsluiten. Er is ook sprake van een verhoging van 
de premies, die normaal gesproken elk jaar al worden verhoogd. 

Patrick Cauwert, CEO van Feprabel, de federatie van makelaars, verklaarde: "Hoewel 
deze dekking goed werkt voor eigenaars (dekking voor gebouwen), werkt zij minder goed 
voor huurders (dekking voor inboedel en wettelijke aansprakelijkheid). Als we de wet 
volgen, kan de verzekeraar deze mensen niet vergoeden, wat onhoudbaar is, omdat hun 
inboedel niet onverzekerbaar is."  Dirk Vanderschrick, CEO van Belfius Insurance, zei dat 
“gezien de omvang van de ramp moet worden nagedacht over de noodzaak om de 
woonverzekering verplicht te stellen".

Het zou onaanvaardbaar zijn dat werknemers een tweede keer voor de ramp 
zouden moeten betalen via hogere premies voor de woonverzekering. Een 
dergelijke verhoging zal de winsten van de maatschappijen alleen maar doen 
stijgen en het aantal mensen dat zich geen verzekering kan veroorloven nog 
verder doen toenemen. De regering moet de sector verbieden de premies na 
de overstromingen nog verder te verhogen.
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