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Jaarverslag boekjaar 2010
BEHEERSVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van de leden van 30 maart 2011

Sinds 1 mei 2008 zijn de Belgische verzekeringspolissen aangepast aan een nieuwe
wetgeving die regelt hoe de verzekeraars dekking bieden tegen de schade van eventuele
daden van terrorisme.
Het door de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door
terrorisme ingevoerde solidariteitssysteem biedt voor de verzekeringssector een waarborg
voor soliditeit en financiële stabiliteit en voor de economie in het algemeen.
__________________________________

Dames en heren,
Hierbij brengen wij u verslag uit van de activiteiten van het derde boekjaar van de vzw TRIP.
Daarnaast leggen we u de jaarrekening voor van de vzw zoals vastgesteld op 31 december
2010.

Globaal overzicht
We herinneren eraan dat de wet van 1 april 2007 betreffende terrorisme, die in werking
getreden is op 1 mei 2008, een dubbel doel heeft. Enerzijds wil ze ervoor zorgen dat alle
verzekerde slachtoffers snel vergoed worden. Anderzijds wil ze de stabiliteit en het
voortbestaan van de verzekeringssector waarborgen.
Ze berust op een partnership tussen de overheidssector en de privésector en voorziet in een
solidariteitssysteem op marktniveau dat de verdeling van de aangegane verbintenissen
ingevolge terrorisme onder de verzekeraars die lid zijn van de pool TRIP regelt.
Daarnaast is het zo dat de verzekeringsondernemingen zelf de schadegevallen van hun
verzekerden verder blijven beheren en uitbetalen.
Ze is van toepassing op alle Belgische risico’s als gedefinieerd in artikel 2 § 6, 8° van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.
Worden als Belgische risico’s beschouwd :
 De gebouwen alsook hun inhoud gelegen in België ;
 De verzekeringnemers die hun gewone verblijfplaats (de vestiging voor
rechtspersonen) in België hebben ;
 De in België ingeschreven voertuigen ;
 De in België gesloten reis/vakantiebijstandcontracten met een looptijd van maximum
vier maanden.
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De wet organiseert de verplichte dekking van terrorisme in de zogenaamde
massaverzekeringsovereenkomsten die bijna alle burgers hebben, hetzij als particulier, hetzij
als werknemer. Het betreft de verzekeringen BA-auto, brand eenvoudige risico’s, BA-brand in
voor het publiek toegankelijke plaatsen, arbeidsongevallen, leven (takken 21, 22, 23),
ongevallen (tak 1) en ziekte (tak 2).
De dekking is facultatief in alle andere soorten verzekeringscontracten zoals de polissen
brand industriële risico’s, omnium, bijstand en rechtsbijstand.
De wet heeft geen betrekking op sommige domeinen als de BA-kerninstallaties, schade aan
kerninstallaties, casco rollend spoorwegmaterieel, luchtvaartuigen, zeeschepen, de BA van
die voertuigen en de specifieke terrorismeverzekeringen.
Wat betreft de dekking van het nucleair risico, bepaalt de wet dat enkel de “schade
veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd zijn om te ontploffen door de
structuurwijziging van de atoomkern“, in de verzekeringsovereenkomst kan uitgesloten
worden. Dit betreft de nucleaire bom. De bacteriologische en chemische risico’s moeten
daarentegen wel gedekt worden.
Ten slotte, is de wet niet van toepassing op de theoretische afkoopwaarde in
levensverzekeringen.
***
De wet van 1 april 2007 stelt het maximaal beschikbare bedrag voor de dekking van alle
terrorismeschaden die zich tijdens een kalenderjaar hebben voorgedaan vast op één miljard
euro. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari aan de evolutie van het indexcijfer der
consumptieprijzen.
Het bedraagt € 1.078.202.030, per 1 januari 2010 (€ 1.111.648.139, per 1 januari 2011).
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het basisbedrag
wijzigen.
Het beveiligingssysteem voor de verzekeringsondernemingen omvat drie schijven. De eerste
schijf voorziet in een solidaire vergoeding van schadegevallen tussen verzekeraars die lid zijn
van de vzw TRIP, voor een maximaal jaarlijks bedrag van € 300 miljoen. De tweede schijf
biedt een herverzekeringsdekking stop loss, voor een bedrag van € 400 miljoen, dat
gefinancierd wordt door de verzekeraars die lid zijn van TRIP (€ 478 miljoen voor 2010 ten
gevolge van de indexering die volledig wordt toegepast op de door TRIP herverzekerde
tweede schijf). De derde schijf is gewaarborgd door de Belgische overheid voor een bedrag
van € 300 miljoen.
De marktsolidariteit is van toepassing op de leden van TRIP, voor alle verzekeringstakken,
ongeacht of ze al dan niet rechtstreeks getroffen zijn door de aanslag.
Wanneer een gebeurtenis als terrorisme beschouwd kan worden, moet het in artikel 5 van de
wet bedoelde comité (“Comité van Wijzen”) samenkomen om vast te stellen of de
gebeurtenis al dan niet voldoet aan de in artikel 2 van de wet gegeven definitie van
terrorisme.
Het comité is samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de overheid (Economie –
Begroting – Arbeid – Ambtenaarszaken), een vertegenwoordiger van het Coördinatieorgaan
voor de dreigingsanalyse en twee vertegenwoordigers van TRIP (de bestuurder – algemeen
directeur van Assuralia en de bestuurder – directeur van TRIP). De voorzitter van de
Commissie voor Verzekeringen is voorzitter van dit comité. Een vertegenwoordiger van de
CBFA met raadgevende stem zetelt eveneens in dit Comité.
***
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TRIP – activiteiten
Pool TRIP
De vzw TRIP werd opgericht op 1 februari 2008, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 1
april 2007 betreffende het terrorisme.
De vereniging heeft tot doel de verbintenissen om te slaan die haar leden moeten uitvoeren
ten gevolge van een gebeurtenis waarover het Comité bedoeld in artikel 5 van de wet van 1
april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, besloten
heeft dat ze beantwoordt aan de definitie van terrorisme zoals beschreven in artikel 2 van
dezelfde wet.
Bovendien is het haar opdracht informatie te verzamelen over de schade veroorzaakt door
terrorisme en over herverzekering te onderhandelen en herverzekering te sluiten ten gunste
van haar leden.
De vzw heeft zo een pool gecreëerd die tot doel heeft de financiële gevolgen van schade
veroorzaakt door een daad van terrorisme in de zin van de wet te verdelen over alle
deelnemende verzekeraars die Belgische risico’s verzekeren.
Op het vlak van communicatie heeft TRIP een website ontwikkeld, die deels voor het grote
publiek toegankelijk is en deels voorbehouden is voor de leden van de vereniging.
Het voor de leden bestemde deel dient enerzijds voor het concrete beheer van de
schadegevallen, dit is de compensatie van de schadelast tussen de verzekeraars die lid zijn
van de vereniging en anderzijds voor de opvraging en de correctie van de bijdragen die
dienen om de kosten van de herverzekering en de administratiekosten van de vereniging te
dekken.
De vereniging telt meer dan 70 leden die samen goed zijn voor meer dan 95 % van de
verzekeringsmarkt. Zowel Belgische ondernemingen als ondernemingen die via “vrije
dienstverrichting” in ons land actief zijn, maken deel uit van de vereniging.
De verzekeringsondernemingen die geen lid zijn van TRIP, zijn bepaalde ondernemingen die
slechts een enkele verzekeringstak uitoefenen en die, door hun activiteit, minder het nut
inzien om lid te worden.
Wettelijk en reglementair kader
Een koninklijk besluit van 18 februari 2010 “tot vaststelling van bepaalde interventiedrempels
bedoeld in de terrorismewet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade
veroorzaakt door terrorisme” werd in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2010
gepubliceerd.
Dat koninklijk besluit stelt in artikel 1 interventiedrempels vast waaronder het Comité voor
Terrorismeschade niet bijeen dient te komen ”1° indien de verbintenissen die voortvloeien uit
gebeurtenissen die zich in een kalenderjaar voordoen en die betrekking hebben op alle
deelnemers aan de rechtspersoon (TRIP) … minder bedragen dan € 7.500.000 ; of 2° indien
de verbintenissen die voortvloeien uit gebeurtenissen die zich in een kalenderjaar voordoen
en die betrekking hebben op één deelnemer aan de rechtspersoon (TRIP) … minder bedragen
dan 2,5% van het premie-incasso van het laatst afgesloten boekjaar voor rechtstreekse
verzekeringsverrichtingen in België en minder dan € 50.000 bedragen. Het premie-incasso
bedoeld in het vorige lid is het premie-incasso waarop de bijdrage aan de rechtspersoon
(TRIP) wordt berekend en dat … door Ons is goedgekeurd.”
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Wat betreft de inhoud van artikel 1 van het Koninklijk Besluit belet niets echter dat het in
artikel 5 van de terrorismewet bedoelde Comité Schade Terrorisme (CST) kan bijeenkomen
op vraag van een deelnemer lid van TRIP, zoals dit voorzien is door de wet.
De geloofwaardigheid van het ganse systeem om de slachtoffers van terrorismedaden te
vergoeden zou anders op de helling komen te staan.
Het koninklijk besluit bepaalt verder in artikel 2 dat het schadevergoedingspercentage dat de
ondernemingen die lid zijn van TRIP op zich moeten nemen als gevolg van een
terrorismegebeurtenis, de schadevergoedingen uitgekeerd in het kader van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte BA-verzekering inzake motorrijtuigen, met
uitzondering van de vergoeding van “zwakke weggebruikers” die het slachtoffer van
verkeersongevallen zijn, niet kan verminderen beneden € 5.000.000 per schadegeval,
ongeacht het aantal benadeelden, voor schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels en
beneden € 1.000.000 per schadegeval, ongeacht het aantal benadeelden, voor materiële
schade.
***
TRIP onderzoekt daarenboven binnen het Comité voor terrorismeschade, een ontwerptekst
die tot doel heeft de inhoud van artikel 8 § 2 van de terrorismewet te verduidelijken. Dit om
te vermijden dat het Comité na een terrorismegebeurtenis geconfronteerd wordt met
uiteenlopende standpunten met betrekking tot de draagwijdte van de tekst.
Dit artikel handelt over het feit dat er voor de speciale risico’s een maximale
schadevergoeding van 75 miljoen euro geldt voor de verzekeringsovereenkomsten die
betrekking hebben op schade aan onroerende goederen en/of de inhoud daarvan en voor
verzekeringsovereenkomsten die betrekking hebben op gevolgschade van schade aan
onroerende goederen en/of de inhoud daarvan, dit per verzekeringnemer, per verzekerde
locatie en per jaar, ongeacht het aantal verzekeringsovereenkomsten of het aantal
deelnemers die een verbintenis dienen uit te voeren ingevolge terrorisme.
Het Comité Schade Terrorisme heeft tijdens het boekjaar vier keer vergaderd om diverse
voorstellen tot aanpassing van de huidige tekst te onderzoeken zonder echter dat er een
consensus kon worden bereikt.
Een ad hoc werkgroep bestaande uit de voorzitster en de ondervoorzitter van het Comité
schade terrorisme, leden van Assuralia, TRIP en de sector zal de analyse voortzetten en
tijdens het eerste semester van 2011 een definitief voorstel indienen.
OESO conferentie (Parijs) over de verzekering van het terrorisme risico
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft in juni 2010 in Parijs
een internationale conferentie georganiseerd met als thema de verzekering van het
terrorismerisico. Er werd een stand van zaken opgemaakt wat betreft de oplossingen die in
verschillende landen werden ontwikkeld inzake de verzekering van het terrorisme risico. Een
twintigtal landen waren vertegenwoordigd waaronder ook landen die geen lid zijn van de
OESO.
Een van de belangrijkste vaststellingen is dat er, naargelang het land, een zeer grote
verscheidenheid van systemen bestaat, zowel wat betreft de dekkingen en de formules die
worden toegepast voor het verzekeren van het terrorisme (bv. : uitsluitend dekking property
in sommige landen – uitgebreide dekking naar alle verzekeringstakken in andere landen – al
dan geen uitsluiting van het NBCR risico – compensatiepools en herverzekeringspools –
verplichte en facultatieve systemen), als wat betreft de interventielimieten en de rol van de
overheid (al dan niet begrenzing van de waarborg van de Staat).
De directeur van TRIP heeft aan deze conferentie deelgenomen en heeft er een uiteenzetting
gegeven over het in België ingevoerde verzekeringssysteem tegen terrorisme.
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Schadegevallen
In 2010 heeft TRIP geen enkele aangifte geregistreerd van een terrorismeschadegeval.
Er viel geen enkel Belgisch slachtoffer bij de zelfmoordaanslag in het centrum van Stockholm
op 11 december 2010.
***
Het schadegeval van 26 november 2008 in het hotel Taj Mahal in Mumbay (India) werd
definitief afgesloten in mei 2010.
Het saldo van 15.231 euro, voor de afsluiting van deze schade, werd in 2010, conform het
solidariteitssysteem van TRIP, verdeeld onder alle leden van de vereniging.
De totale schadelast (lichamelijk schade) beloopt € 2.370.087.
Herverzekering
De op de herverzekeringsmarkt geplaatste dekking bedraagt 478.202.030 euro in 2010 .
TRIP heeft deze dekking, zoals vorig boekjaar, via twee professionele
herverzekeringsmakelaars (AON Benfield et Guy Carpenter) geplaatst.
TRIP heeft daarbij competitieve tariefvoorwaarden bekomen en heeft toegezien op zowel de
kwaliteit van het panel van herverzekaars als op een grote diversificatie van de plaatsing van
de herverzekering op de verschillende markten.
De vermindering van de kostprijs van de herverzekering bedraagt zo 7,6% in vergelijking
met 2009.
De capaciteit is, zoals in het verleden, op basis van herverzekeringstraktaten met een duur
van één jaar geplaatst.
Het risico bestaat echter dat bij een terroristische aanslag de capaciteit van de
herverzekeringsmarkt sterk zou kunnen inkrimpen met een forse stijging van de tarieven tot
gevolg of zelfs het verdwijnen van het aanbod van herverzekering.
Om de gevolgen van dit scenario te beperken heeft TRIP in de loop van het boekjaar
nagedacht hoe de continuïteit van de dekking van de tweede schijf waarvan hierboven
sprake, beter kan beveiligd worden.
Voor de hernieuwing van het herverzekeringsprogramma 2011 heeft TRIP de voorkeur
gegeven aan een gemengde oplossing die erin bestaat een gedeelte van de beoogde
capaciteit te herverzekeren voor een periode van één jaar en het andere gedeelte te
herverzekeren voor een periode van drie jaar.
Zo wordt een gedeelte van de dekking, tegen nog altijd attractieve voorwaarden, gedurende
een bepaalde periode gewaarborgd.
Ook in 2011 zal, voor zover de marktvoorwaarden dit toelaten, de beveiliging van de dekking
van de tweede schijf voortgezet worden.
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Premie-inkomen
Ook dit jaar heeft TRIP herinneringen moeten versturen naar de leden om de inlichtingen te
verzamelen betreffende hun premie-inkomen. Dit geldt eveneens voor de certificering van die
premie-inkomens door de commissarissen-revisoren.
Dankzij procedures die de leden attent maken op hun statutaire verplichtingen heeft TRIP
niettemin enige verbetering in deze situatie tegenover het vorige jaar kunnen vaststellen.
Krachtens artikel 15 van de statuten van TRIP moeten die gegevens uiterlijk vóór 30 juni van
elk jaar aan de vzw TRIP meegedeeld worden en door een commissaris-revisor die op de
CBFA-lijst voorkomt of door een externe auditor gecertificeerd worden.
De statuten bepalen dat op de onderneming die de informatie niet binnen de vereiste termijn
meedeelt, een forfaitair marktaandeel toegepast wordt dat gelijk is aan dat van het
voorgaande boekjaar, verhoogd met 15%, met een minimum van 0,75% van het
markttotaal.
Voor de goede werking van de pool TRIP is het essentieel die informatie op tijd te ontvangen
om te vermijden dat het compensatiesysteem verstoord zou worden.
Website TRIP
De website van TRIP werd aangepast en vereenvoudigd om rekening te houden met de
wensen en suggesties van een aantal verzekeringsondernemingen.
Een van die aanpassingen is dat de leden de schadegegevens per tak en per gebeurtenis nu
aan de hand van een data web entry page op de website van TRIP kunnen invoeren.
De ondernemingen die dit wensen kunnen er ook voor kiezen om via de website een
schadebestand op te laden volgens het formaat zoals beschreven in de users’ manual die op
de website kan geraadpleegd worden.
Rationaliseringen op het vlak van de communicatie aan de leden werden eveneens ingevoerd.
Het versturen van mails door TRIP aan zijn leden werd bijvoorbeeld vereenvoudigd en de
inhoud ervan wordt nu verduidelijkt wat betreft de actie die van de leden al dan niet
verwacht wordt.
Daarnaast hebben de ondernemingen een beschermde toegang tot het gedeelte van de
website dat enkel toegankelijk is voor de leden van TRIP. Zo kunnen zij op elk ogenblik en in
functie van het werkingsjaar de gegevens betreffende hun bedrijf en de pool TRIP raadplegen
en controleren (bijvoorbeeld: alle financiële afrekeningen en boekhoudkundige stukken
opgemaakt door TRIP (bijdragen – herverzekering en werkingskosten van TRIP – gegevens
over de schadegevallen); de mails die door TRIP aan de leden worden toegestuurd;
inlichtingen over financiële aspecten zoals de begroting TRIP, de marktaandelen, de premieinkomens, enz.)
Daarnaast werd het systeem ook zodanig aangepast dat leden zo snel mogelijk bij wijze van
informatie een globale en takgebonden evaluatie van de schadelast kunnen ontvangen naar
aanleiding van een gebeurtenis waarvan verondersteld wordt dat ze een terrorismedaad is,
nog vóór die gebeurtenis al dan niet als terrorisme erkend wordt.
Deze aanpassing werd uitgetest en zal in de loop van het eerste semester van 2011 volledig
operationeel zijn.
***
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Interne controle
TRIP beschikt over een internecontrolestructuur die aangepast is aan de omvang, de
doelstellingen en de structuur van de vzw, die daarmee beantwoordt aan de criteria van een
goed deugdelijk bestuur.
Het systeem wordt permanent geëvalueerd door de directie van TRIP en staat onder toezicht
van de raad van bestuur.

Business Continuity Plan – Disaster Recovery Plan
TRIP beschikt over een business continuity plan (BCP).
De beheersprocedures van de pool TRIP zijn uitvoerig gedocumenteerd en concrete
maatregelen zijn voorzien mocht het management van TRIP voor een lange periode
onbeschikbaar zijn.
Bovendien heeft TRIP met het ESV Datassur een onderaannemingsovereenkomst
ondertekend voor het informaticabeheer van de pool TRIP.
Assuralia, als beheerder van het IT-park en -netwerk en Datassur, als leverancier van alle
ontwikkelings- en beheersprestaties van TRIP, beschikken beide over een rampenplan
(Disaster Recovery Plan - DRP).
TRIP maakt ook regelmatig back-ups van zijn bestanden op een van de servers van
Assuralia.
Ten slotte, dient ook benadrukt te worden dat de belangrijkste documenten betreffende het
dagelijks beheer van TRIP op Assurmember en op de beveiligde website van TRIP staan.

***
Vooruitzichten
Wat betreft het wettelijk en regelgevend kader, herinneren we aan het voorstel van Assuralia
om een aantal verbeteringen aan te brengen in de wet van 1 april 2007 betreffende het
terrorisme.
Een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 1 april 2007 betreffende het
terrorisme werd in die zin, twee jaar geleden, bij de bevoegde overheid ingediend. Onder
andere de hieronder vermelde wijzigingen zijn daarin opgenomen.
In het geval van de groepsverzekeringen komen de werkgevers nu niet in aanmerking voor
het op een miljard euro vastgestelde plafond. De werkgevers zouden de aangeslotenen nog
altijd de integrale som van de aanvullende pensioentoezegging moeten betalen. Het
wetsontwerp wil een oplossing voor die situatie bieden.
Ook wil het wetsontwerp de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) verplichten
het terrorismerisico te dekken teneinde dezelfde bescherming te waarborgen voor de
aangeslotenen, ongeacht of het pensioenplan beheerd wordt door een
verzekeringsonderneming dan wel een IBP. Bovendien waarborgt dit een level playing field
tussen de IBP’s en de levensverzekeraars.

9

Assuralia en TRIP hebben dit dossier herhaaldelijk opnieuw aangekaart bij de overheid. Tot
op heden werd dit voorstel echter nog niet geconcretiseerd.
Anderzijds heeft de overheid een wetsontwerp houdende diverse bepalingen uitgewerkt dat
onder andere de rechtsonzekerheid inzake automatische toepassing van de terrorismewet op
de verzekeringsovereenkomsten wil wegwerken. Het wetsontwerp beoogt, in het hoofdstuk
betreffende de wijzigingen aan de terrorismewet van 1 april 2007, een beperking van de
verbintenissen van de verzekeraars die toegetreden zijn tot de rechtspersoon (TRIP) bij
schade veroorzaakt door terrorisme. De wet voorziet hiervoor in een betalingsregime
(volgens de door het Comité Schade Terrorisme vastgestelde percentages) dat afwijkt van
het in de verzekeringsovereenkomsten voorziene regime. De in de terrorismewet bepaalde
dekkingsbeperking en uitbetalingsregeling zijn automatisch van toepassing op de
verzekeringsovereenkomsten zonder dat een wijziging van de algemene voorwaarden
noodzakelijk is. De wet op het terrorisme vermeldt deze automatische toepassing niet
uitdrukkelijk. Om hierover elke twijfel weg te nemen, wordt in het wetsontwerp voorgesteld
om een nieuwe bepaling in de terrorismewet in te voegen die de al bestaande toestand
bevestigt en verduidelijkt.
Assuralia en TRIP volgen de vooruitgang van dit dossier eveneens op de voet.
In 2011 zal TRIP, met de medewerking van enkele leden verzekeraars, aanvullende
betrouwbaarheidstests van het systeem tot compensatie van schade uitvoeren door een
aantal schadescenario’s te simuleren en uit te testen.
Doelstelling is de leden van TRIP een optimale werking van het compensatiesysteem te
kunnen waarborgen bij een terrorismeschade van grote omvang waarbij alle
verzekeringstakken zouden getroffen worden.
_____________________________

Resultatenrekening en balans op 31 december 2010
De bijdragen van de leden bedragen € 15.721.286,47.
De financiële opbrengsten uit beleggingen op korte termijn bedragen € 14.664,39.
De totale kosten voor herverzekering bedragen € 15.579.539,56.
De post diensten en verschillende goederen ten belope van € 121.936,57, heeft betrekking
op de operationele beheerskosten van TRIP; dit zijn voornamelijk de kosten voor de
voltooiing van de ontwikkeling van de informaticatoepassing genaamd “compensatiekas
TRIP”, de werkingskosten van de Compensatiekas (de maandelijkse- en driemaandelijkse
schadeglobalisaties, de financiële compensatie voor schade naar aanleiding van het
schadegeval in het hotel Taj Mahal alsook de financiële compensatie voor de
herverzekeringskosten en de werkingskosten TRIP) en de administratieve beheerskosten.
De balans geeft geen aanleiding tot bijzondere commentaren.
Waarderingsregels:
De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving ter zake.
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De activa van de vereniging worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. Indien nodig
worden minderwaarden geboekt.
Voorzieningen worden aangelegd voor alle schulden die op balansdatum gekend zijn.
Met betrekking tot de schadegevallen worden de schulden en de vorderingen in de
rekeningen van de compensatiekas erkend op het moment dat het schadegeval werd
goedgekeurd door het Comité voor de schadeafwikkeling bij terrorisme opgericht door de
wet.

Bestemming van het resultaat
Het boekjaar 2010 vertoont een positief saldo van € 35.494,86 , opgenomen in fondsen van
de vereniging (€ 23.938,02) en in overgedragen resultaat (€ 11.556,84).

AG Insurance, vertegenwoordigd door Jan Van Rethy

Marc Dierckx,

Voorzitter van de raad van bestuur

Bestuurder Directeur

***

Begroting van het boekjaar 2011 (in euro)
LASTEN
Lasten van de herverzekering 15.579.528,00
Administratiekosten
Financiële opbrengsten (-)
Totaal

107.446,38
14.829,54
15.672.144,84

OPBRENGSTEN
Bijdragen

15.672.144,84
_______________________________
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Leden TRIP – 2010
___________________________________________________

ACE European Group Ltd
ACTEL

www.aceeurope.com

www.actel.be

AG Insurance

www.aginsurance.be

AIOI Motor & General Insurance Cy of Europe Ltd www.aioi-europe.be (tot 31.12.2010)
Allianz Belgium

www.allianz.be

Allianz Global Corporate Specialty (AGCS) (vanaf 29.07.2010)
AMLIN Corporate Insurance
Apra Leven

www.aci.amlin.com

www.apraleven.com

Argenta Verzekeringen

www.argenta.be

ASCO Continentale Verzekeringen
Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties
Assuralia

www.amma.be

www.assuralia.be

Avéro Belgium Insurance
AXA Belgium

www.avero.be

www.axa.be
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Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars
Chartis Europe

www.chartisinsurance.com

CNA Insurance Cy Ltd
Corona

www.cnaeurope.com

www.coronadirect.be

Delta Lloyd Life

www.deltalloydlife.be

DEXIA Insurance Belgium
Ethias Gemeen Recht
Ethias

www.bbaa-bbav.be

www.dexia.be

www.ethias.be

www.ethias.be

FEDERALE Verzekering (Arbeidsongevallen)
FEDERALE Verzekering (BOAR)

www.federale.be

FEDERALE Verzekering (Leven)
FIDEA

www.federale.be

www.federale.be

www.fidea.be

FM Insurance Company Limited

www.fmglobal.com

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds www.fcga-gmwf.be
Generali Belgium

www.generali.be

Great Lakes Reinsurance (U.K.) plc
Hagelunie

www.greatlakes.co.uk

www.hagelunie.be

HDI- Gerling Verzekeringen

www.hdi-gerling.com

HDI - Gerling Verzekeringen (NL)

www.hdi-nl.com

Hiscox Ins Cy Ltd www.hiscox.be
ING Insurance Services
ING Life Belgium
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ING Non-Life Belgium
KBC Verzekeringen

www.kbc.be

L'Alliance Batelière de la Sambre belge
L'Ardenne Prévoyante
Mensura Verzekeringen

www.mensura.be

Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas www.mensura.be
Mercator

www.mercator.be

Mitsui Sumitomo Insurance Co ( Europe) Ltd

www.msilm.com

Mutuelle Saint Christophe Assurances – Interdiocesaan Centrum
Nateus Life
Nateus

www.msc-assurance.fr

www.nateus.be

www.nateus.be

Nationale Nederlanden Schadeverz. Mij.
Nationale Suisse Verzekeringen

www.nationalesuisse.be

Nipponkoa Ins. Company (Europe) Ltd c/o Nateus
Optimco

www.optimco.be

Pembroke International Insurance Company Ltd
P & V Verzekeringen (Arbeidsongevallen)
P&V Verzekeringen

www.pv.be/fr/home.htm

www.pv.be

PIETTE & PARTNERS Verzekeringsmaatschappij
Securex Arbeidsongevallen

www.pnp.be

www.securex.be

Securex Vereniging voor Onderlinge Verzekering
Securex Leven

www.securex.be

www.securex.be
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Servis
Servis - Life
Sompo Japan Ins. Cy. of Europe ltd
SV Sparkassen-Versicherung Gebäudeversicherung Baden-Wurttemberg
Swiss Reinsurance Company
Touring Verzekeringen
TVM België

www.swissre.com (tot 31.12.2010)

www.touring-verzekeringen.be

www.tvm.be

VHV Allgemeine Versicherung AG
VIVIUM

www.vivium.be

W.T.C.D. Insurance Corporation Ltd
XL Insurance Company Ltd

www.xlinsurance.com

Zürich Versicherung AG (Deutschland) c/o BDM

______________________
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