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TRIP - Formulier toetredingsaanvraag tot de VZW TRIP voor 2019 
(gelieve het formulier tegen uiterlijk 31 augustus 2018 terug te sturen naar de voorzitter van de raad van 

bestuur van de vzw TRIP, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel) (cfr. Artikel 10 van de statuten van TRIP) 
 
Naam van de onderneming:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rechtsvorm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zetel van de onderneming :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail adres:……………………………………………………………………………Tel. : ………………………  GSM:…………..……… 
 
NBB-nummer (Nationale Bank van België) (=toelatingsnummer):……………………………………………………………………… 
  
In België beoefende verzekeringstakken:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Commissaris-revisor:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Premie-inkomen van de laatste drie jaren in België (in te vullen indien de onderneming een 
verzekeringsactiviteit in België beoefende tijdens deze jaren): 
 
2015 : …………………… 
2016 : …………………… 
2017 : …………………… 
 

Te verstrekken gegevens voor de TRIP-verdeelsleutel 
 
Om de verdeelsleutel van de vzw TRIP te bepalen moet elk lid de hieronder vermelde gegevens voor 2013 
meedelen aan de vzw TRIP. (cfr. Art. 15 van de statuten van TRIP) : 
 
Zie ook de nota Verdeelsleutel RT 080024 om de tabel in te vullen (bijlage). 
 

2017 Bedragen (euro) 
Gemiddelde van de “positieve” risicokapitalen betreffende de takken Leven op 
1/1 en 31/12 (geen interne compensatie met eventuele “negatieve” 
risicokapitalen), met inbegrip van winstdeling en met herverzekering, 
berekend: 

1. Per contract voor individuele levensverzekeringen; 
2. Per verzekerde en per regeling voor collectieve levensverzekeringen. 

Totaal : (1+2) 

Premie-inkomen betreffende de aanvullende waarborgen Leven. 
 

 

Het premie-inkomen van de risico’s Niet-leven die vallen onder het 
toepassingsgebied van de wet betreffende de verzekering tegen schade 
veroorzaakt door terrorisme.  

 

 
 
Een commissaris-revisor of een externe auditor (externe accountant) moet deze gegevens aan de 
hand van een apart verslag certificeren (cfr. Artikel 15 van de statuten van TRIP). 
 
Het origineel ingevuld en ondertekend formulier alsook het certificatieverslag van de revisor of van 
de externe auditor moeten - uiterlijk tegen 31 augustus 2018 - naar TRIP, de Meeûssquare 29, 
B 1000 Brussel, teruggestuurd worden.  
 
Datum, naam, functie en handtekening van de persoon die gemachtigd is het lid te verbinden: 
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Uittreksel uit de statuten van TRIP   
(Gecoördineerde statuten van 29/9/2008 - KB 14/1/2009 BS 28/1/2009) 
 
LEDEN 
 
Afdeling I : toelating 
 
“Artikel 10 – De aanvraag tot toetreding als lid moet schriftelijk gebeuren bij de voorzitter van de raad van 
bestuur vóór 31 augustus voor een toetreding het daaropvolgende jaar. 
De raad van bestuur beslist over de toelating van vaste leden, toegetreden leden en corresponderende leden.  
Toegetreden en corresponderende leden kunnen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering 
deelnemen, maar hebben geen stemrecht. 
Om tot de vzw TRIP toe te treden, moeten de kandidaat-leden een toetredingsprotocol ondertekenen. 
 
Een onderneming naar Belgisch recht of die ressorteert onder het recht van een Staat die geen lid is van de 
Europese Economische Ruimte of die ressorteert onder het recht van een lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte, andere dan België, en toegelaten is om haar activiteit in België door middel van een bijkantoor uit te 
oefenen, die in de loop van het jaar een toelating of een uitbreiding van haar toelating verkrijgt waardoor ze 
risico’s mag verzekeren die onder de toepassing vallen van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering 
tegen schade veroorzaakt door terrorisme terwijl dat vroeger niet het geval was, kan een aanvraag tot 
toetreding indienen binnen de maand na de datum van kennisneming door de verzekeraar van de toekenning 
van zijn toelating, of, voor de ondernemingen die ressorteren onder het recht van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte en toegelaten zijn om hun activiteit bij wijze van vrije dienstverrichting in België uit te 
oefenen, binnen de maand na de publicatie door de CBFA op haar website van de naam van de onderneming in 
kwestie in de lijst van de ondernemingen die toegelaten zijn om hun activiteit bij wijze van vrije 
dienstverrichting in België uit te oefenen. De toetreding kan pas van kracht worden vanaf de datum van 
ontvangst door de vzw TRIP van de aanvraag tot toetreding”. 
 
Afdeling III : Wijze van berekening van de bijdragen van de leden 
 
“Artikel 15 – De bijdrage van de vaste leden stemt overeen met de financiering van de vzw TRIP waartoe zij 
gehouden zijn krachtens de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door 
terrorisme en wordt als volgt berekend. 
Om het premie-inkomen te bepalen dat als basis voor de takken Leven zal dienen, wordt rekening gehouden 
met de positieve risicokapitalen, met inbegrip van winstdeling en bruto van herverzekering, berekend per 
contract voor de individuele levensverzekeringen of per verzekerde en per regeling voor de collectieve 
levensverzekeringen. Daarop wordt een factor van 0,5% toegepast om een theoretisch premie-inkomen te 
verkrijgen.  Aan dat theoretisch premie-inkomen wordt het premie-inkomen betreffende de aanvullende 
waarborgen Leven toegevoegd. 
Voor risico’s beheerd door een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening wordt eenzelfde berekeningswijze 
gehanteerd als voor collectieve levensverzekeringen. 
Voor de andere risico’s dan de hierboven beschreven risico’s die onder het toepassingsgebied van de wet van 1 
april 2007 vallen, wordt het totale premie-inkomen in aanmerking genomen. 
Die gegevens moeten uiterlijk voor 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.  
Het marktaandeel van iedere onderneming wordt op basis daarvan berekend en als verdeelsleutel voor de 
berekening van de bijdrage gebruikt. 
Op de onderneming die de informatie niet binnen de vereiste termijn meedeelt, wordt een forfaitair 
marktaandeel toegepast dat gelijk is aan dat van het voorgaande boekjaar, verhoogd met 15%, met 
een minimum van 0,75% van het markttotaal. 
De berekeningsbasis waarop de in het vorige lid beschreven sleutel wordt toegepast, is samengesteld uit  

- de werkingskosten van de vzw TRIP 
- de herverzekeringskosten bij de herverzekeraars 
- de kosten van deelname van de overheid aan het stelsel. 

Die berekeningsbasis wordt ieder jaar in december na de onderhandelingen van de vzw TRIP met de 
herverzekeraars en de overheid meegedeeld. 
De bijdrage kan in geen geval meer bedragen dan 70 miljoen euro.  
Dat bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij dat van december 2005 als 
basisindexcijfer geldt”. 
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RT080024 
10 04 2008 
23 02 2010 (aanpass. Transpt. Verzek.) 

 
 

Verdeelsleutel TRIP 
 
 
Verdeelsleutel - Informatie 
 
Premie-incasso Leven 
 
De verdeelsleutel, in de compensatie en voor de kosten van TRIP, is gelijk aan “0,5% * positieve 
risicokapitalen + incasso bijkomende waarborgen leven + incasso niet-levensverzekeringen die 
onder het toepassingsgebied van de wet vallen”. 
 
Hierbij dienen “alle” verzekeringscontracten beschouwd te worden waarin al of niet een dekking voor 
terrorisme gegeven wordt. 
 
Bij dit alles dienen enkel de Belgische risico’s, zoals gedefinieerd in art. 15.36°, van de wet van 13 
maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 
(cf. bijlage), in acht genomen te worden. 
 
Het incasso met betrekking tot de aangenomen herverzekering komt niet in aanmerking. 
 
De verschillende posten uit de definitie worden hieronder verder toegelicht. 
 
Positieve risicokapitalen 
 
De verdeelsleutel voor levensverzekeringen is gebaseerd op de “positieve” risicokapitalen met 
betrekking tot de hoofdwaarborgen van de takken leven (geen interne compensatie met eventuele 
“negatieve” risicokapitalen), met winstdeelname inbegrepen en bruto van herverzekering, berekend: 

− per contract voor individuele levensverzekeringen; 
− per verzekerde en per reglement voor collectieve levensverzekeringen. 

 
Het risicokapitaal dat jaarlijks in rekening gebracht wordt voor de verdeelsleutel betreft het 
gemiddelde risicokapitaal = (positieve risicokapitalen op 1 januari + positieve risicokapitalen op 31 
december) / 2. 
 
In geval van collectieve kapitalisatie wordt de verdeelsleutel als volgt berekend: 

− indien de waarborg overlijden binnen de collectiviteit gekapitaliseerd wordt, wordt de 
verdeelsleutel berekend op basis van ∑ kap. overlijden – technische provisies; 

− indien de waarborg overlijden buiten de collectiviteit gekapitaliseerd wordt, wordt de 
verdeelsleutel berekend op basis van ∑ kap. overlijden. 

 
Incasso bijkomende waarborgen leven 
 
Het betreft de uitgegeven premies (cf. post 720.11 uit de gedetailleerde resultatenrekening 
levensverzekering) van de bijkomende waarborgen leven. 
 



4 
 

 
 

 
 
 
Incasso niet-levensverzekeringen die onder het toepassingsgebied van de wet vallen 
 
Het betreft de uitgegeven premies (cf. post 710.11 uit de gedetailleerde resultatenrekening niet-
levensverzekering) van de risico’s niet-levensverzekeringen die onder het toepassingsgebied van de 
wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme vallen. 
 
Hierbij dient uitgegaan te worden van het totaal van de uitgegeven premies van de risico’s niet-
levensverzekering. Deze dienen verminderd te worden met de uitgegeven premies voor: 

− de verzekeringsovereenkomsten die uitsluitend schade veroorzaakt door terrorisme dekken; 
− de verzekeringsovereenkomsten die de aansprakelijkheid overeenkomstig de wet van 22 juli 

1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie dekken; 
− de verzekeringsovereenkomsten die de schade aan een kerninstallatie, zoals gedefinieerd in 

de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de 
kernenergie dekken; 

− de verzekeringsovereenkomsten die casco rollend spoorwegmateriaal, luchtvaartcasco, casco 
zeeschepen dekken; 

− de verzekeringsovereenkomsten die de burgerlijke aansprakelijkheid van luchtvaartuigen, 
rollend spoorwegmateriaal of zeeschepen dekken. 

 
 
In het bijzonder betekent bovenstaande dat: 
 

− voor de verzekeringscontracten transport [takken 6(Zee- en binnenvaartcasco), 7(Vervoerde 
goederen),10b(BA Vervoerder en BA Uitbating vervoer),12(BA zee- en 
binnenvaartschepen),13*(BA spoorweg en andere BA vervoer)] enkel de uitgegeven premies 
waarop Belgische taks verschuldigd is in het incasso voor de verdeelsleutel dienen 
opgenomen te worden (hierbij inbegrepen de premies waarop het Belgische takspercentage 
gelijk is aan 0%); 
 

− bij internationale programma’s enkel de uitgegeven premies met betrekking tot de Belgische 
risico’s dienen omvat te zijn in het incasso voor de verdeelsleutel; 
 

− de uitgegeven premies van een lid van TRIP met betrekking tot fronting voor een captive die 
Belgische risico’s dekt, omvat dienen te zijn in het incasso voor de verdeelsleutel. 
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Bijlage 

 
Art. 15.36°, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op 
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen: 
 
 

“Art. 15.Voor de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen 
wordt verstaan onder: 
 36° "lidstaat of derde land van het risico": naargelang van het geval, een van de volgende 
lidstaten of derde landen: 
  a) de lidstaat of het derde land waar de goederen zich bevinden, wanneer de verzekering 
betrekking heeft hetzij op onroerend goed, hetzij op onroerend goed en op de inhoud 
daarvan, voor zover deze door dezelfde verzekeringsovereenkomst wordt gedekt; 
  b) de lidstaat of het derde land van registratie, wanneer de verzekering betrekking heeft op 
voer- en vaartuigen van om het even welk type; 
  In afwijking van het voorgaande lid, wordt, wanneer een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1 
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen vanuit een lidstaat naar een andere lidstaat wordt verzonden, de 
lidstaat van bestemming, vanaf de aanvaarding van de levering door de koper, gedurende 
een periode van dertig dagen beschouwd als de lidstaat van het risico, zelfs indien het 
motorrijtuig in de lidstaat van bestemming niet officieel is geregistreerd; 
  c) de lidstaat of het derde land waar de verzekeringnemer de overeenkomst heeft gesloten, 
indien het een overeenkomst betreft met een looptijd van vier maanden of minder die 
betrekking heeft op tijdens een reis of vakantie gelopen risico's, ongeacht de tak; 
  d) in alle gevallen die niet uitdrukkelijk zijn genoemd in a), b) of c): de lidstaat of het derde 
land waar een van de volgende elementen zich bevindt: 
  i) de gewone verblijfplaats van de verzekeringnemer; 
  ii) indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is: de vestiging van die verzekeringnemer 
waarop de overeenkomst betrekking heeft” 

 
________________________________________ 

 
 


