
De hiernavolgende tabellen geven het detail van de cijfers gespreid over meerdere boekjaren voor de 
verschillende producten alsook voor sommige groepen van producten. 

Deze cijfers zijn een samenvoeging van gegevens voor de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in 
België door de Belgische en buitenlandse ondernemingen onder toezicht van de NBB. De cijfers werden 
door de ondernemingen aan de NBB meegedeeld onder vorm van geïnformatiseerde statistische 
tabellen. 

De tabellen die in dit verslag zijn opgenomen, nemen grotendeels de structuur ervan over. 

Tegenover de gegevens uitgedrukt in absolute cijfers, vindt men een tabel met overeenstemmende 
ratio's. Voor elke post uitgedrukt in absolute cijfers wordt de verhouding ten opzichte van de verdiende 
premies in het overeenstemmende boekjaar vermeld. 

Hierna volgt enige uitleg over de posten opgenomen in de tabellen : 

1. Premies en bijkomende kosten : uitgegeven premies + de wijziging van de nog uit te geven 
premies + de polis-, kwitantie- en bijvoegselkosten. 

verdiende premies : het betreft de premies en bijkomende kosten + de wijziging van de voorziening 
voor niet verdiende premies + het saldo van de overdrachten betreffende de voorziening voor niet 
verdiende premies en lopende risico's1. 

2. Uitkeringen, terugwinningen en schadebeheer 

3. Wijziging van de technische voorzieningen en terugwinning van technische lasten 

schadelast (zonder interne kosten) wordt gevormd door de posten 2.1 + 2.2 - 2.4 + 3.2.1. + 3.2.2 
einde boekjaar - 3.2.2. einde vorig boekjaar (deze 2 laatste posten zijn begrepen in 3.2 in italic) + het 
saldo van de overdrachten van de schadevoorziening1 + 3.3 einde vorig boekjaar - 3.3 einde boekjaar. 

4. Overige technische lasten en opbrengsten 

5. Winstdeling en restorno's 

Deze post bevat de dotatie aan de voorziening voor winstdeling en restorno's. 

6. Aquisitiekosten en commissielonen 

7. Administratiekosten 

Bruto saldo vóór de opbrengsten van beleggingen. 

Dit cijfer wordt bekomen op de volgende wijze : post 1 - post 2 - post 3 - post 4 - post 5 - post 6 en - post 
7. 

Dit saldo houdt eveneens rekening met de onderscheiden saldi van de overdrachten van de 
voorzieningen die niet in de tabellen zelf zijn opgenomen. 

8. Opbrengsten van beleggingen netto van lasten 

Bruto technisch-financieel saldo : bruto saldo voor opbrengsten van beleggingen + de opbrengsten 
van beleggingen netto van lasten. 

9. Saldo van de afgestane herverzekering: enkel voor de verzekeringen niet-leven globaal. 

Netto technisch-financieel saldo : bruto technisch-financieel saldo + saldo van de afgestane 
herverzekering. 

1 Overdrachten zijn niet beschikbaar in de tabellen die in dit rapport zijn opgenomen. 
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