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                       Jaarverslag boekjaar 2016 
                 

 
BEHEERSVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Voorgesteld aan de gewone algemene vergadering van de leden van 31 maart 2017 
 

 
Sinds 1 mei 2008 dekken de meeste verzekeringen ook schade veroorzaakt door eventuele 
daden van terrorisme. 
 
Om dat mogelijk te maken, hebben de verzekeringssector en de overheid de handen in elkaar 
geslagen. 
 
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 negende boekjaar van de 
vzw TRIP. Daarnaast leggen we u de jaarrekening voor van de vzw zoals op 31 december 
2016. 
 
 
Algemeen overzicht en activiteiten 

 
Het jaar 2016 zal voor eens en altijd in ons geheugen gegrift blijven als het jaar van de 
vreselijke aanslagen die zich voordeden op 22 maart 2016 in het metrostation Maalbeek in 
Brussel en op de nationale luchthaven in Zaventem. De aanslagen hebben een enorme 
ravage aangericht bij de mensen die ter plaatse aanwezig waren. 
 

*** 
 
Gelukkig bestaat er een solidariteitsmechanisme, ingevoerd door de wet van  1 april 2007 
betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme en door de vzw TRIP, 
opgericht op 1 februari 2008, in de nasleep van de wet. 
 
Deze wet regelt het solidariteitsmechanisme tussen de verschillende leden van TRIP [dat 
bestaat uit verzekeraars en herverzekeraars] en de Belgische Staat. 
De verschillende partijen hebben samen een financiële capaciteit gevormd van € 1,2 miljard 
om de door terreurdaden veroorzaakte schade te kunnen vergoeden. 
 
Voor het eerst moest dit solidariteitsmechanisme geactiveerd worden na een gebeurtenis van 
dergelijke omvang. Op basis van deze ervaring kan nu in alle sereniteit en met het nodige 
gezond verstand een analyse gemaakt worden van zowel de werking als de financiering van 
dit mechanisme. 
 

*** 
 

Op 23 maart 2016 heeft TRIP onmiddellijk al zijn leden omstandig geïnformeerd over de te 
volgen procedures inzake schadeaangifte bij de pool. 
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TRIP heeft zijn leden op regelmatige basis op de hoogte gehouden van de evolutie van de 
schade, met name via gedetailleerde maandelijkse en trimestriële rapporteringen alsook via 
de jaarlijkse financiële verslaggeving met de berekening van de effectieve compensatie van 
de schade over alle leden van de pool.  
 
Om alle door de schadelast getroffen ondernemingen maximaal te begeleiden heeft TRIP 
opleidings- informatiesessies georganiseerd. 
 
Daarnaast hebben TRIP en Assuralia deze ondernemingen logistiek ondersteund wat betreft 
het aanleveren van de voor de werking van de compensatiekas noodzakelijke 
schadegegevens. 
 
Tenslotte vermelden we nog dat de IT-applicatie van TRIP, die de operationele werking van 
de compensatie mogelijk maakt, goed gewerkt heeft en dat alle termijnen in acht genomen 
zijn.  
 

*** 
 

De raad van bestuur van TRIP heeft op 25 april 2016 beslist om een technische commissie op 
te richten zoals bepaald door artikel 49 van de statuten. 
 
De technische commissie rapporteert aan de raad van bestuur en moet toezien op de 
correcte toepassing van het compensatiesysteem tussen de leden van TRIP, overeenkomstig 
de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door 
terrorisme en de statuten van TRIP. 
 
De statuten bepalen hieromtrent dat de door de terrorismeschade getroffen leden gehouden 
zijn om alle medewerking te verlenen teneinde de technische commissie in staat te stellen te 
beschikken over de voor de uitvoering van haar opdracht noodzakelijke gegevens. 
Hetgeen mede inhoudt het (doen) bezorgen, respectievelijk verlenen van de uit het oogpunt 
van de privacybescherming vereiste machtigingen. 
 

*** 
 
Het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme (CST) heeft op 28 april 2016 beslist om de 
aanslagen van 22 maart 2016 te erkennen als een terroristische gebeurtenis overeenkomstig 
artikel 2 van de wet van  1 april 2007. 
De beslissing van het CST is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2016. 
 
Tijdens dezelfde zitting heeft het CST beslist om het schadevergoedingspercentage van de 
slachtoffers op 100% vast te stellen voor de lichamelijke schade, op 50% voor de materiële 
schade en op 0% voor de morele schade. 
 
Het CST van 5 september 2016 heeft beslist om alle schadevergoedingspercentages op 100% 
te brengen. 
 
De verzekeringsondernemingen die lid zijn van TRIP hebben met andere woorden, met 
terugwerkende kracht, de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 voor de volle 
100% kunnen vergoeden.  
 
 

*** 
 
Op 31 december 2016 hadden 1.316 slachtoffers en rechthebbenden een schadeaangifte 
ingediend bij de ondernemingen die lid zijn van TRIP: 1.068 daarvan waren slachtoffer van 
de aanslagen op de nationale luchthaven van Zaventem en 293 van de aanslag in het 
metrostation Maalbeek. 
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Bij de slachtoffers vielen 27 dodelijke slachtoffers (11 op de luchthaven Brussel Nationaal en 
16 in het metrostation Maalbeek). 
 
Het aantal zwaargewonden liep op tot 40 (25 op de luchthaven Brussel Nationaal en 15 in het 
metrostation Maalbeek). 
 
Overigens heeft de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die 
opgericht is door de wet van 1 augustus 1985 en een subsidiaire rol heeft ten aanzien van de 
verzekerde slachtoffers, heel wat verzoeken tot interventie geregistreerd. 
 
Een overleg tussen Assuralia, TRIP en de bovenvermelde Commissie werd tot stand gebracht 
om de tussenkomsten van de verzekeraars en van het Fonds voor hulp aan slachtoffers van 
gewelddaden te coördineren. 
Bedoeling is om in de toekomst duidelijker de verschillende wegen af te bakenen waar 
slachtoffers informatie over schadevergoeding kunnen krijgen.  

 
 

*** 
 

De totale schadelast van de 19 verzekeringsondernemingen die binnen TRIP schadeaangiftes 
ontvangen hebben, is op 31 december 2016 geschat op € 136 miljoen. 
 
Die schadelast is als volgt verdeeld: 
 

1. Op basis van de aard van de schade: 
 
 Lichamelijke schade : 85% 
 Materiële schade:      10% 
 Morele schade:            5% 
 

2. Op basis van de tak: 
 
 Burgerlijke aansprakelijkheden: 45% 
 Arbeidsongevallen:          43% 
 Zaakschade:             7% 
 Andere:                                 5% 
 
 

*** 
 
Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt 
door terrorisme 
 
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 de perenniteit 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. 
 
Er valt op te merken dat de verzekeringsondernemingen zelf de schadegevallen van hun 
verzekerden verder blijven beheren en uitbetalen. 



   
  

6	
	

De dekking van de schade ten gevolge van daden van terrorisme 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: 
 

v De gebouwen alsook hun inhoud gelegen in België ; 
v De verzekeringnemers die hun gewone verblijfplaats (de vestiging voor 

rechtspersonen) in België hebben ; 
v De in België ingeschreven voertuigen ; 
v De in België gesloten reis/vakantiebijstandcontracten met een looptijd van maximum 

vier maanden. 
  
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 verzekeringen die uitsluitend schade veroorzaakt door terrorisme 
dekken. 
 
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 
echter 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 € 1.200.676.655 per 1 januari 2016, d.w.z. een toename met 1,5% ten 
opzichte van het bedrag van het kalenderjaar 2015. 
 
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 (€ 600.676.655 voor 2016 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. 
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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 – algemeen directeur van TRIP). De voorzitter van 
de Commissie voor Verzekeringen is voorzitter van dit comité. Een vertegenwoordiger van de 
FSMA met raadgevende stem zetelt eveneens in dit Comité. 
 
 
 

*** 
 
DE 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 haar website bijgewerkt. Deze website is deels voor 
het grote publiek toegankelijk en deels voorbehouden 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 beheerskosten van de vereniging te 
dekken. 
 
De vereniging telt 55 vaste leden die samen goed zijn voor meer dan 95 % van de 
verzekeringsmarkt. Zowel Belgische ondernemingen, bijkantoren van buitenlandse 
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.  
 
 
 

*** 
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Schadegevallen 
 

v Aanslagen op de luchthaven Brussel Nationaal (Zaventem) en in het metrostation 
Maalbeek (Brussel) op 22 maart 2016 

 
TRIP heeft vanaf de maand april 2016 schadeaangiftes ontvangen van 19 
verzekeringsondernemingen die lid zijn. Deze ondernemingen vertegenwoordigen een 
marktaandeel van 85%. 
 
Het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme (CST) heeft tijdens de vergadering van 28 
april 2016 de aanslagen op de luchthaven Brussel Nationaal en in het metrostation Maalbeek 
erkend als een terrorisme gebeurtenis. 
 
De beslissing van het CST is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2016. 
 
Het door TRIP ingevoerde systeem voor compensatie van de schadegevallen is in de maand 
april al geactiveerd, wat het mogelijk gemaakt heeft om later in november 2016 de 
uitgekeerde prestaties voor schadegevallen solidair te verdelen over alle leden van de pool, 
en dit op basis van een verdeelsleutel eigen aan elk lid van de pool TRIP (jaarlijkse financiële 
compensatie voor schadegevallen terrorisme 2016). 
 

v Aanslag in Nice op de Promenade des Anglais op 14 juli 2016 
 
TRIP heeft op 3 augustus en op 22 december 2016 een schadeaangifte geregistreerd 
vanwege twee van zijn leden. 
 
Er vielen twee Belgische slachtoffers bij de aanslag. Een van beiden overleed ter plaatse. 
 
De totale schadelast wordt op € 24.289 geraamd. 
De betrokken verzekeringstakken zijn: 01A-Ongevallen, 17-Rechtsbijstand en 21A-Leven - 
Individuele levensverzekering.  
 
Het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme heeft tijdens de vergadering van 
9 december 2016 de aanslag in Nice op de promenade des Anglais erkend als een terrorisme 
gebeurtenis. 
 
De beslissing van het CST is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2017. 
    

v Aanval in Charleroi voor een politiecommissariaat op 6 augustus 2016 
 
TRIP heeft op 6 augustus 2016 een schadeaangifte geregistreerd vanwege een van zijn 
leden. 
 
Bij die aanval raakten twee politieagenten gekwetst. 
 
De totale schadelast wordt op € 318.235 geraamd. 
De betrokken verzekeringstak is : 01B-Arbeidsongevallen - Wet 1967. 
 
Het Comité voor Schadeafwikkeling bij Terrorisme heeft tijdens de vergadering van 
9 december 2016 de aanslag in Charleroi voor een politiecommissariaat erkend als een 
terroristische gebeurtenis. 
 
De beslissing van het CST is ook verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2017. 
 

v Aanslag in Bamako (Mali) in het hotel Radisson Blu op 20 november 2015 
 
TRIP heeft op 11 december 2015 en op 6 januari 2016 een schadeaangifte geregistreerd 
vanwege drie van zijn leden. 
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Het CST heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de aanslag in Bamako in het Radisson 
Blu Hotel als een terrorisme gebeurtenis erkend. 
 
De beslissing van het CST werd in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2016 gepubliceerd. 
 
Bij het vuurgevecht kwamen twee Belgische slachtoffers om het leven, die verzekerd waren 
bij drie verzekeraars die lid zijn van TRIP. 
 
Het dossier van een van de overleden verzekerden werd afgesloten eind maart 2016. De 
totale schadelast bedroeg € 1.216.139. 
De betrokken verzekeringstakken zijn: 01A-Ongevallen, 01B-Arbeidsongevallen en 21B-
Leven - Groepsverzekering. 
 
Het dossier van het andere verzekerde slachtoffer bij de andere verzekeraar die lid is van 
TRIP, waarvan de schadelast geraamd wordt op € 363.769, is hangende gelet op de in de 
polis vermelde uitsluiting van dekking levensverzekering wat betreft Mali en West-Afrika. 
 
De rechthebbenden van het slachtoffer hebben een vordering in rechte ingesteld. Op dit 
ogenblik is er nog geen vonnis uitgesproken. 
 
 
Herverzekering 2016 
 
 
In 2016 bedraagt de op de herverzekeringsmarkt geplaatste dekking € 600.676.655, dit is 
een toename met 3% in vergelijking met de in 2015 geplaatste capaciteit.  
 
TRIP heeft deze dekking, zoals vorig boekjaar, via twee professionele 
herverzekeringsmakelaars (AON Benfield et Guy Carpenter) geplaatst. 
 
Voor de hernieuwing van het herverzekeringsprogramma 2016 heeft TRIP ervoor gekozen 
voorrang te blijven geven aan een gemengde oplossing die erin bestaat een deel van de 
beoogde capaciteit te herverzekeren voor een periode van één jaar en het andere deel voor 
een periode van drie jaar. 
 
Voor 2016 is een deel van de capaciteit dan ook herverzekerd voor een nieuwe periode van 
drie jaar (2016-2018).  
 
De plaatsing van de herverzekering 2016 ziet er als volgt uit: 
 
Jaarlijkse plaatsing 2016:         € 150.096.542 
Meerjarige plaatsing 2014-2016: € 205.137.489 
Meerjarige plaatsing 2015-2017: € 115.442.624 
Meerjarige plaatsing 2016-2018: € 130.000.000 
 
De verhouding tussen de jaarlijkse capaciteit en die geplaatst op drie jaar bedraagt 25 % 
voor de jaarlijkse plaatsing en 75 % voor de plaatsingen op drie jaar. 
 
Dergelijke aanpak laat toe gedurende een bepaalde periode de continuïteit te waarborgen 
van een deel van de dekking tegen nog altijd aantrekkelijke voorwaarden en zich in te 
dekken, in geval van terroristische aanslag, tegen een inkrimping van de markt, die 
logischerwijze een forse stijging van tarieven, of zelfs een vermindering van het 
herverzekeringsaanbod zou meebrengen. 
 
TRIP heeft een gevoelige daling bekomen van de tarieven voor de herverzekering 2016 in 
vergelijking met 2015 alsook de schrapping van de uitstapclausule voor de meerjarige 
plaatsing 2016-2018. 
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Het tarief voor de jaarlijkse plaatsing 2016 daalt met 14%, dat voor de meerjarige plaatsing 
2016-2018 daalt met 16,5%, in vergelijking met de tarieven voor de jaarlijkse plaatsing 2015 
en de meerjarige plaatsing 2015-2017. 
 
In vergelijking met de capaciteit 2013-2015, die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
meerjarige herplaatsing 2016-2018, het tarief gedaald is met nagenoeg 30%. 
 
TRIP heeft er, voor het boekjaar 2016, net als in het verleden, over gewaakt toe te zien op 
zowel de kwaliteit van het panel herverzekeraars als op een gediversifieerde plaatsing van de 
herverzekering op de verschillende markten. 
 
Dit bevredigende resultaat is een gevolg van enige versoepeling van de tarieven op de 
herverzekeringsmarkt en van strakke onderhandelingen. 
 
Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de herverzekeringskost met om en bij 11 % in 
2016 in vergelijking met 2015, wat een gunstige invloed heeft op de begroting van de TRIP. 
 
 
Premie-inkomen 
 
 
TRIP heeft dit jaar nog herinneringen moeten versturen naar een aantal leden om de 
inlichtingen te verzamelen betreffende hun premie-inkomen. Dit geldt eveneens voor de 
certificering van die premie-inkomens door de commissarissen-revisoren. 
 
De procedures inzake informatieverzameling vestigen opnieuw duidelijk de aandacht van de 
leden van TRIP op hun statutaire verplichtingen. 
 
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. 
 
Met het oog op een verdere verbetering van de dienstverlening, heeft TRIP beslist de premie 
incasso’s alsook de certificeringsverslagen van deze incasso’s door een externe auditor, 
verder in maart 2017 aan de leden op te vragen en een herinnering in april 2017 op te 
sturen. 
De vervaldatum voor het opsturen van deze informatie aan TRIP blijft vastgesteld op 30 mei 
2017. 
 
Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de leden alle informatie binnen de vereiste termijnen 
naar TRIP kunnen overmaken om zo de doeltreffendheid en de goede werking van het 
compensatiesysteem te kunnen verzekeren. 
 
Website TRIP 
 
De ondernemingen die lid zijn van TRIP beschikken over een beveiligde  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 onderneming 
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 premie-inkomens, enz. 
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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. 
 
De rubriek FAQ beantwoordt ook de vraag of de continuïteit van de dekking TRIP bij 
overname/fusie van ondernemingen kan gewaarborgd worden. 
 
Het antwoord is ja, op voorwaarde dat bepaalde voorwaarden strikt in acht worden genomen. 
Artikel 10 van de statuten van TRIP biedt de overnemende onderneming of de nieuwe 
gefusioneerde entiteit, die geen lid is van TRIP, de mogelijkheid aanspraak te maken op de 
continuïteit van de dekking TRIP op voorwaarde dat TRIP de vraag tot toetreding ontvangen 
heeft uiterlijk op de datum van de bekendmaking van de toelating in het Belgisch Staatsblad 
of, als het gaat om een onderneming die in vrije dienstverrichting mag actief zijn in België, 
op de datum van de bekendmaking van de naam van de onderneming op de website van de 
NBB. 
 
Artikel 10 van de statuten preciseert immers - wat betreft de toetreding in de loop van het 
jaar - dat de vraag tot toetreding tot TRIP moet ingediend zijn in de maand van de datum 
van de bekendmaking van de toelating, waarbij de toetreding pas effectief is vanaf de datum 
waarop TRIP de vraag tot toetreding ontvangen heeft. 
 
Conclusie is dat een onderneming die wenst te kunnen rekenen op de continuïteit van de 
dekking TRIP er dus zal moeten op toezien dat ze haar vraag tot toetreding tot TRIP indient 
vóór de bekendmaking van haar toelating door de NBB, onder de voorwaarde van verkrijging 
van haar toelating, zodat de datum van toetreding tot TRIP samenvalt met de datum van 
verkrijging (bekendmaking) van de toelating. 
Op de website van TRIP staat ook een samenvattende tabel met alle scenario's die zich 
kunnen voordoen en de daarmee samenhangende oplossingen. 
 
 
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). 
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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 
 
Een denkpiste om de statuten van TRIP aan te passen werd geopend die verder zal 
besproken worden in 2017. 
 

*** 
 
 
Het maximaal beschikbare bedrag om alle schade ten gevolge van terrorisme tijdens een 
kalenderjaar te dekken als opgenomen in de wet van 1 april 2007 bedraagt, na aanpassing 
ervan aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, € 1.225.036.249, op 1 januari 2017, dit 
is een verhoging met 2% in vergelijking met het afgelopen boekjaar. 
 
Aangezien de indexering volledig toegepast wordt op de door TRIP herverzekerde schijf 
(2de schijf), bedraagt die, voor 2016, € 625.036.249, dit is een toename met 4% tegenover 
2016. 
 
TRIP heeft de herverzekeringsdekking 2017 geplaatst via AON Benfield en Guy Carpenter. 
 
Voor de hernieuwing van het herverzekeringsprogramma 2017 heeft TRIP ervoor gekozen 
voorrang te blijven geven aan een gemengde oplossing, zoals dit al gebeurt sinds 2011. 
Die oplossing bestaat erin dat een deel van de beoogde capaciteit voor één jaar geplaatst 
wordt en het andere deel voor een periode van drie jaar.  
 
Voor 2017 is een deel van de beoogde capaciteit dan ook herverzekerd voor een nieuwe 
periode van drie jaar (2017-2019). 
 
De plaatsing van de herverzekering 2017 ziet er als volgt uit: 
 
Jaarlijkse plaatsing 2017:           € 143.758.337 
Meerjarige plaatsing 2015-2017: € 115.442.624 
Meerjarige plaatsing 2016-2018: € 130.000.000  
Meerjarige plaatsing 2017-2019: € 235.835.288 
 
 
De herplaatsing van de meerjarige capaciteit 2014-2016 van € 205 miljoen die vervallen was, 
in een nieuwe meerjarige capaciteit 2017-2019, is vlot verlopen.  
 
De verhouding tussen de jaarlijkse capaciteit en de op drie jaar geplaatste capaciteiten 
bedraagt nu om en bij 23 % voor de jaarlijkse plaatsing en 77 % voor de plaatsingen op drie 
jaar. Aldus wordt de beveiliging van een substantieel deel van de dekking in de tijd versterkt. 
 
In de meerjarige plaatsing 2016-2018 en 2017-2019 is geen uitstapclausule meer 
opgenomen. 
 
Zowel het tarief voor jaarlijkse plaatsing 2017 als dat voor de meerjarige plaatsing  
2017-2019 dalen met 8% in vergelijking met de tarieven voor jaarlijkse plaatsing 2016 en de 
meerjarige plaatsing 2016-2018. 
 
In vergelijking met de capaciteit 2014-2016, die het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
meerjarige herplaatsing 2017-2019, is het tarief zelfs met 37% gedaald. 
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Het totale tarief 2017, d.w.z. dat van de plaatsing 2017 en van alle meerjarige plaatsingen, is 
met 17% gedaald t.o.v. het totale tarief 2016.  
 
Dit bevredigende resultaat is o.a. een gevolg van een overcapaciteit in het aanbod van 
herverzekering en van strakke onderhandelingen. 
 
Dit heeft geleid tot een daling van de herverzekeringskost met nagenoeg 14% in 2017 in 
vergelijking met 2016. 
    

***	
 
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, zes 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. 
 
Assuralia heeft dit dossier herhaaldelijk opnieuw aangekaart bij de overheid. Tot op heden 
werd dit voorstel echter nog niet geconcretiseerd. 
 
 

*** 
 
Administratie 
 
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten van de vzw TRIP is de raad van bestuur, die 
bestaat uit rechtspersonen, vernieuwd tijdens de Algemene Vergadering van 21 maart 2016, 
voor een periode van vier jaar. 
 
De uittredende leden zijn allemaal herverkozen, met uitzondering van Alpha Insurance die 
geen kandidatuur meer heeft ingediend. 
 
De bestuurders-rechtspersonen hebben, overeenkomstig de statuten,  een vaste 
vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vertegenwoordiger aangewezen.  
 
De samenstelling van de nieuwe raad van bestuur en van de vertegenwoordigers is 
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  
 
De raad van bestuur telt nu in totaal twaalf leden. 
 
De mandaten van de bestuurders lopen af na de algemene vergadering van de leden die de 
jaarrekeningen per 31 december 2019 moet goedkeuren. 
  
De nieuwe raad van bestuur is samengekomen op 21 maart 2016, na de algemene 
vergadering, om de voorzitter en ondervoorzitter van TRIP te verkiezen. 
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AG Insurance is verkozen tot voorzitter en is vertegenwoordigd door Luc Bormans. 
 
AXA Belgium is verkozen tot ondervoorzitter en is vertegenwoordigd door Stéphane Moulin 
sinds 1 december 2016. Hij volgt Francis Grégoire op die op dezelfde datum met pensioen is 
gegaan. 
 
Die mandaten gelden voor een periode van vier jaar en vallen samen met de duur van de 
bestuurdersmandaten. 
 
De raad van bestuur heeft daarenboven bevestigd dat het dagelijks bestuur in handen blijft 
van Marc Dierckx, bestuurder, algemeen directeur van de vzw TRIP. 
 
Ten slotte heeft de raad van bestuur een directiecomité aangesteld:  
Leden zijn: AG Insurance (voorzitter), AXA Belgium (ondervoorzitter), KBC Verzekeringen, 
P&V, Assuralia en de algemeen directeur van TRIP.  
 
De raad van bestuur van 21 oktober 2016 heeft akte genomen van het ontslag van Securex 
Healthcare VMOB, per 31 december 2016. 
 
 

*** 
 
Overeenkomstig artikel 34 van de statuten controleert en houdt een commissaris die op de 
lijst staat van de NBB toezicht op de jaarrekeningen en de financiële toestand van de vzw 
TRIP. Het mandaat van die commissaris is drie jaar geldig. Het is hernieuwbaar.  
 
Het mandaat van mevrouw Isabelle Rasmont, vertegenwoordiger van PwC, om het mandaat 
uit te oefenen van erkend commissaris bij TRIP loopt af onmiddellijk na de algemene 
vergadering die de op 31/12/2016 afgesloten jaarrekeningen moet goedkeuren. 
 
De Raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om het mandaat van de bcvba 
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren als commissaris te hernieuwen voor een periode 
van drie jaar. Deze onderneming heeft mevrouw Isabelle Rasmont, bedrijfsrevisor, aangeduid 
om haar te vertegenwoordigen. Zij is belast met de uitvoering van het mandaat in naam en 
voor rekening van de bcvba PwC. Het mandaat loopt af na de algemene vergadering van de 
leden van de vereniging die de op 31 december 2019 vastgestelde jaarrekeningen moet 
goedkeuren. 
 
De jaarlijkse erelonen voor deze opdracht bedragen forfaitair (alle kosten en IBR taks 
inbegrepen) 6.500 €, exclusief BTW, onder voorbehoud van een jaarlijkse aanpassing 
naargelang van de evolutie van de index van de consumptieprijzen. 
 
 
 
 

*** 
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Resultatenrekening en balans op 31 december 2016 
 
 
De bijdragen van de leden bedragen € 12.257.020,31 (13.653.959,34 per 31/12/2015) 
 
De financiële opbrengsten uit beleggingen op korte termijn bedragen € 1.481,67 (6.412,16 
per 31/12/2015) 
 
De totale kosten voor herverzekering bedragen € 12.147.560,40 (13.506.950,16 per 
31/12/2015). 
 
De beheersvergoedingen bedragen € 131.985,50 (76.725,84 per 31/12/2015) 
 
Diensten en diverse goederen bedragen € 74.714,64 (27.783,30 per 31/12/2015) 
 
De financiële kosten bedragen € 956,58 (697,35 per 31/12/2015) 
 
Voorheffing op intresten bedragen € 103,58 (461,15 per 31/12/2015) 
 
 
De balans geeft geen aanleiding tot bijzondere commentaren. 
 
 
Waarderingsregels : 
 
De boekhouding wordt gevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving ter zake. 
 
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 2016 vertoont een negatief saldo van € 96.818,72 (batig saldo van € 47.753,71 
per 31/12/2015). 
 
De raad van bestuur stelt voor dit bedrag over te dragen naar het volgende boekjaar.  
 

 

AG Insurance vertegenwoordigd door Luc Bormans          Marc Dierckx 
Voorzitter van de Raad van bestuur            Bestuurder, algemeen directeur 
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Begroting van het boekjaar 2017 (in €) 
 
 
LASTEN    
 
Lasten van de herverzekering          10.483.497    
 
Administratiekosten                                 250.081 
 
Financiële opbrengsten       (-)           1.000  
 
Totaal                          10.732.578  
 
 
Netto te financieren saldo                   10.732.578 
 
“Buffervoorziening”         100.000 
 
 
OPBRENGSTEN 
 
Bijdragen                                                 10.832.578 
 
 
 

_______________________________ 
  
 
 
Bijlage : ledenlijst TRIP 2016 en 2017 (situatie op 31 maart 2017) 
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Leden TRIP – 2016 
___________________________________________________ 

ACE European Group Ltd www.aceeurope.com 

AG Insurance www.aginsurance.be 

AIG Europe Ltd www.aig.be  

Allianz Benelux www.allianz.be	

Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) 

Alpha Insurance www.alpha-insurance	

AMLIN Insurance SE www.amlin.com 

Argenta Verzekeringen www.argenta.be 

ASCO Continentale Verzekeringen www.ascocontinentale.be 

Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties www.amma.be 

Assuralia www.assuralia.be  

AXA Belgium www.axa.be	

Baloise Belgium (Baloise Insurance) www.baloise.be 	

BELFIUS Insurance www.belfius-verzekeringen.be 

Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars www.bbaa-bbav.be 

CNA Insurance Cy Ltd www.cnaeurope.com 

Corona www.coronadirect.be	

Delta Lloyd Life www.deltalloydlife.be 

http://www.aceeurope.com
http://www.aginsurance.be
http://www.aig.be
http://www.allianz.be
http://www.alpha-insurance
http://www.amlin.com
http://www.argenta.be
http://www.ascocontinentale.be
http://www.amma.be
http://www.assuralia.be
http://www.axa.be
http://www.baloise.be
http://www.belfius-verzekeringen.be
http://www.bbaa-bbav.be
http://www.cnaeurope.com
http://www.coronadirect.be
http://www.deltalloydlife.be
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ELIPS Life  www.elips-life.com  

ERGO Versicherung AG www.ergo.com 

Ethias Gemeen Recht www.ethias.be 

Ethias  www.ethias.be 

FEDERALE Verzekering (Arbeidsongevallen) www.federale.be 

FEDERALE Verzekering (BOAR) www.federale.be 

FEDERALE Verzekering (Leven) www.federale.be 

FIDEA www.fidea.be 

FM Insurance Company Limited www.fmglobal.com 

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds www.fcgb-bgwf.be 

Generali Belgium www.generali.be 

Great Lakes Reinsurance (U.K.) SE www.greatlakes.co.uk 

Hagelunie www.hagelunie.be 

HDI Global SE, Branch for Belgium www.hdi-gerling.com	

HDI Global SE, The Netherlands www.hdi-nl.com  

Hiscox Ins Cy Ltd www.hiscox.be 

KBC Verzekeringen  www.kbc.be 

L'Alliance Batelière de la Sambre belge 

L'Ardenne Prévoyante 

Mitsui Sumitomo Insurance Co ( Europe) Ltd www.msilm.com 

Mitsui Sumitomo Insurance Group AG www.msi-deutschland.com  

Mutuelle Saint Christophe Assurances – Interdiocesaan Centrum www.msc-assurance.fr 

 

http://www.elips-life.com
http://www.ergo.com
http://www.ethias.be
http://www.ethias.be
http://www.federale.be
http://www.federale.be
http://www.federale.be
http://www.fidea.be
http://www.fmglobal.com
http://www.fcgb-bgwf.be
http://www.generali.be
http://www.gre
http://www.hdi-gerling.com
http://www.hdi-nl.com
http://www.kbc.be
http://www.msilm.com
http://www.msi-deutschland.com
http://www.msc-assurance.fr/
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NN Insurance Belgium  www.nn.be 

NN Insurance Services Belgium www.nn.be   

NN Non-Life Insurance (NL) NV www.nn.nl   

Nationale Nederlanden Schade www.nn.be   

Optimco www.optimco.be	

Pembroke International Insurance Company Ltd www.islandins.com 
 
P&V Verzekeringen www.pv.be	
	
SALVA Kindlustuse AS (Estland)  
 
Securex Arbeidsongevallen www.securex.be 

 
Securex Vereniging voor Onderlinge Verzekering www.securex.be 

 
Securex Leven www.securex.be	
 
Securex Healthcare VMOB  www.securex.be (tot 31/12/2016) 

Sompo Japan Nipponkoa Ins. Cy. of Europe ltd 

Touring Verzekeringen www.touring-verzekeringen.be 

TVM Verzekeringen (TVM Belgium) www.tvm.be		

VHV Allgemeine Versicherung AG  

XL Insurance Company SE www.xlinsurance.com	

______________________ 

http://www.ascocontinentale.be
http://www.ascocontinentale.be
http://www.nn.nl
http://www.ascocontinentale.be
http://www.optimco.be
http://www.islandins.com
http://www.pv.be
http://www.securex.be
http://www.securex.be
http://www.securex.be
http://www.securex.be
http://www.touring-verzekeringen.be
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 Nieuw lid TRIP sinds 1-1-2017 
___________________________________________________ 
 

Tokio Marine KILN Insurance Cy of Europe Ltd - Belgian Branch www.tokiomarinekiln.com 
 

http://www.

