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maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen 17

In dit hoofdstuk wordt het maatschappelijk belang van verzekeringen benaderd 
vanuit de kernvragen rond riskmanagement en de tussenkomst van de over-
heid.  Voor het economisch belang wordt gekeken naar de verzekeringsmarkt 
op Belgisch en Europees niveau. De belangrijkste actoren komen aan het licht 
en de rendabiliteit en de solvabiliteit komen aan bod.

Binnen een maatschappelijke context is iedereen op zoek naar zekerheid 
en veiligheid. Als particulier of als onderneming willen we ons behoeden voor 
onheil. 

Hoe kunnen we ons financieel beschermen tegen talrijke en gevarieerde 
gevaren of risico’s, zoals ziekte, ongeval, overlijden, maar ook diefstal, storm, 
brand, verlies van inkomen en vorderingen tot schadeloosstelling?

Dat kan op verschillende manieren:
• Zelf reserves aanleggen als eerste vorm is een geruststelling. 
• Preventie is eveneens een zoeken naar zekerheid en veiligheid.

De maatschappij is vandaag echter zo complex geworden dat deze acties vaak 
ontoereikend zullen blijken.

Door een verzekering af te sluiten wordt het risico overgedragen op een ver-
zekeraar. Deze overdracht is mogelijk:
• Als er rekening wordt gehouden met het aantal voorvallen en de spreiding 

van de gebeurtenissen.
• Als voldoende solidariteit zorgt voor voldoende incasso bij de verzekeraar.
• Door het afsluiten van een verzekeringspolis wordt het risico overgedragen 

op de verzekeraar tegen betaling van een premie. Voor de verzekeringnemer 
zal het voorvallen van het risico gecompenseerd worden (veelal) door een fi-
nanciële vergoeding. Een onzekere toekomstige gebeurtenis wordt hierdoor 
omgezet in een zekere actuele gebeurtenis, namelijk de premiebetaling.

Vanuit een economische invalshoek heeft de verzekeringssector, naast het ver-
goeden van schade en het stimuleren van sparen, een belangrijke rol in het 
investeren van de toevertrouwde middelen en het verlenen van financiële dien-
sten. De verzekeraars beheren financiële middelen om aan hun toekomstige 
verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gelden worden geïnvesteerd in over-
heidspapier, vastgoed, hypothecaire schuldvorderingen, aandelen, obligaties …

verzekeringen-boek-2016.indd   17 18/08/16   20:55



18  goed verzekerd?!

 1. VERZEKEREN VAN RISICO’S 

Hoewel iedereen het eens is met de bewering dat we leven in een wereld vol 
risico’s, is het moeilijk om het begrip te definiëren.

Het woord ‘risico’ heeft verschillende betekenissen. Vaak wordt het begrip 
gedefinieerd als de mogelijkheid dat een ongewenste gebeurtenis optreedt, dat 
er gevaar is voor verlies of schade.

Risico kan ook gebruikt worden om de persoon of de goederen die het voor-
werp uitmaakt aan te duiden. Een jonge bestuurder is misschien een risico voor 
de autoverzekering. Of een houten chalet kan voor de brandverzekeraar een 
gevaarlijk risico zijn.

Vaak heeft risico ook de betekenis van gevaar. Zo vormt het brandrisico in 
een brandverzekering of het overlijdensrisico in een levensverzekering het ge-
vaar waarvoor men verzekerd is.

In principe zijn alleen de gevolgen van onzekere, toekomstige en mogelijke 
gebeurtenissen, waarvan de totstandkoming buiten de wil van de verzekerde 
valt, verzekerbaar.

Mensen en objecten zijn onderhevig aan risico’s. In het algemeen taalge-
bruik is een risico de mogelijkheid dat in een gegeven periode en situatie, ver-
wachtingen niet in vervulling gaan. De onzekerheid kan betrekking hebben op 
de gebeurtenis zelf of op het ogenblik waarop de gebeurtenis zich zal voordoen. 
Het is een bedreiging voor de mens, als groep of individu, en voor goederen.

De verzekeraar geeft een specifieke inhoud aan de begrippen ‘risico’ en ‘gevaar’:
• Risico is het voorwerp dat aan gevaar kan blootgesteld worden, bijvoorbeeld:

 > woning in brandverzekering;
 > gezinsvermogen in aansprakelijkheidsverzekering;
 > bepaalde personen in hospitalisatieverzekering;
 > bepaalde persoon in levensverzekering.

• Gevaar is de gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor het risico (voor-
werp), bijvoorbeeld: 

 > brandgevaar in brandpolis;
 > burgerlijke aansprakelijkheid in aansprakelijkheidsverzekering;
 > bepaalde ziektes of opnames in een ziekenhuis in hospitalisatieverzeke-

ring;
 > het overlijden van een bepaald persoon in levensverzekering.

In de verzekeringssector moet een risico onzeker en zuiver zijn. De gebeurtenis 
mag niet afhangen van de wil van de partijen. De verzekeringsovereenkomst is 
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maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen 19

dan ook een kanscontract, omdat de prestatie van de verzekeraar afhankelijk is 
van deze onzekere gebeurtenis.

Bijgevolg zijn niet verzekerbaar: 
• opzet;
• bestaande risico’s;
• speculatieve risico’s, want deze kunnen een gunstig of ongunstig resultaat 

hebben
 > Voorbeelden: het ondernemingsrisico, beursspeculaties, opstarten van 

een nieuwe activiteit …;
• de door grove schuld veroorzaakte schadegevallen, indien de grove schuld in 

de polis omschreven is (art. 62 Verzekeringswet 4 april 2014);
• zelfmoord binnen bepaalde termijnen.

De verzekeraar heeft de vrijheid in het selecteren en differentiëren van risico’s.
De verzekeringnemer is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst alle 

hem bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijze 
moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling 
van het risico door de verzekeraar (art. 58 Verzekeringswet 4 april 2014).

 1.1 Fasen in riskmanagement

De samenleving heeft zich maatschappelijk en technologisch ontwikkeld. Met 
deze ontwikkeling is ook de complexiteit en de omvang van risico’s toegenomen. 
Er wordt voortdurend gezocht naar oplossingen om deze risico’s op te vangen.

De oorsprong van het gestructureerd denken over risico’s ligt in de Verenig-
de Staten. Jaarlijkse verzekeringspolissen verplichten de ondernemingen om 
actief te werken aan risicobeheer.

Riskmanagement of risicobeheer is een onderzoek naar risico’s die mensen, 
goederen en activiteiten bedreigen en de formulering en invoering van het be-
leid waarmee deze risico’s aangepakt worden.1

Riskmanagement gaat veel verder dan verzekeren. Vertrekkend vanuit het 
risico tracht men oplossingen te zoeken om het risico te vermijden of aan ban-
den te leggen. Preventie speelt hierbij een grote rol. Voor het restrisico dat niet 
kan worden gecontroleerd, moet een financiële oplossing gezocht worden. Die 
financiële oplossing is dikwijls verzekeren, maar een onderneming kan ook 
zelf een reserve aanleggen. Verzekeringen hebben slechts een zeer beperkt 

1 Claes, P.F. & Meerman, H.J.J.M. (1991). Riskmanagement, Inleiding tot het risicoproces. Leiden: Stenfert Kroese, 
p. 198.
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oplossend vermogen en moeten gezien worden als een financiële compensatie 
voor het risico dat zich heeft voorgedaan. Om de beperkingen van een finan-
ciële compensatie te omzeilen, leveren verzekeraars meer en meer prestaties 
in natura. 

De doelstellingen van riskmanagement zijn velerlei:
• De financiële gevolgen en financiële impact van een risico in kaart brengen 

(de draagkracht meten).
• De kans inschatten op het risico dat het zich voordoet. De veiligheid verho-

gen.
• De risicokosten laag houden.
• Duurzaamheid van de activiteit bevorderen.
• Vertrouwen bevorderen.
• De premies van de risico’s die de onderneming wenst te laten verzekeren 

beheersbaar houden.

Riskmanagement kan zowel gebruikt worden voor particulieren (personal risk 
management) als voor ondernemingen (corporate risk management).
Riskmanagement gebeurt in verschillende fasen:

INVENTARISATIE VAN DE RISICO’S
EVALUATIE VAN DE RISICO’S
BEHEERSEN VAN DE RISICO’S
FINANCIERING VAN DE RISICO’S

In een eerste fase (assess) worden de risico’s geïnventariseerd. Voor een par-
ticulier kan men als basis de schade nemen die men zelf kan oplopen of de 
schade waarvoor men tegenover derden kan aansprakelijk gesteld worden. Voor 
ondernemingen spreekt men van financiële, strategische, operationele en on-
gevalsrisico’s.

De tweede fase (evaluate) evalueert de verschillende risico’s. De risico’s wor-
den geplaatst op een as ‘kleine kans tot grote kans’ tegenover ‘kleine schade tot 

KANS

RISICO

Preventie
Nauwelijks verzekerbaar,

tenzij preventief of verplicht

Bedreigend
en verzekerbaar

Te
verwaarlozen

risico’s
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grote schade’. Dit veronderstelt een inzicht in de situatie van een onderneming 
of particulier: doelstellingen, omzet, cashflow, investeringen, goederenstroom, 
voorraden, verkoop, informatica, aansprakelijkheden …
Eenmaal de risico’s omschreven zijn, kan men zich focussen op de derde fase 
(manage). Deze fase houdt in dat men probeert preventief de risico’s te beheer-
sen door in te spelen op het voorkomen van de schade en/of op de grootte van 
de schade. 

Meestal neemt men aan dat preventie zich toespitst op een aantal elementen:
• bouwkundige elementen: brandmuren, kogelwerend glas, brandwerende 

deuren …;
• elektronische beveiliging: camerabewaking, brandalarm, diefstalalarm, 

hold-upknop …;
• attitude van de betrokken mensen: een risicoalertheid bij

 > de betrokkenen aanbrengen door het organiseren van opleidingen …
 > juridische clausules in contracten, exoneratieclausules …

Heel vaak zullen polissen preventiemaatregelen opleggen aan de klant:
• verplichting installatie van rookmelders, plaatsing brandblussers …;
• bouwtechnische voorschriften zoals compartimentering van het gebouw;
• aanwezigheid van gekeurde elektrische installaties;
• minimumhoogte voor plaatsen van voorraden …

Als het risico niet te beheersen is, komt de vierde fase aan bod (measure), name-
lijk de beslissing om het risico zelf te dragen of om het over te dragen en te laten 
financieren. 

Een onderneming die beslist het risico zelf te dragen kan hiervoor zelf voor-
zieningen aanleggen. Maar vaak richt die onderneming hiervoor een captive op. 
Een captive is een verzekeringsonderneming die volledig eigendom is van een 
onderneming die zelf geen verzekeraar is. Enkele grote multinationals hebben 
hun eigen verzekeringsmaatschappij opgericht waar de eigen bedrijfsrisico’s 
(bijvoorbeeld de aanvullende pensioenverzekeringen van het personeel) wor-
den verzekerd.

Een verzekeraar kan het risico dragen wanneer hij hiervoor de financiële 
middelen (de premies) kan verzamelen. 

De verzekeringssector houdt in de klassieke betekenis een georganiseerde 
solidariteit in. Verzekeringsmaatschappijen verzamelen de financiële middelen 
om deze toe te kennen aan de schadelijders. De bijdragen van velen moeten zor-
gen voor de uitkeringen aan de enkelingen die verliezen lijden. De verzekeraars 
profiteren dus van de wet van de grote getallen. Als zodanig vormt solidariteit de 
essentie van de verzekeringsactiviteit.
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 1.2 Tussenkomst van de overheid

  Verplichte solidariteit
De solidariteit die typerend is voor de verzekeringssector legt de wetgever vaak 
verplicht op:
• de verplichte sociale zekerheid;
• verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen;
• de jachtverzekering;
• de arbeidsongevallenverzekering;
• de verplichte verzekering voor publiek toegankelijke gebouwen burgerlijke 

aansprakelijkheid brand en ontploffing;
• …

De overheid heeft vaak een waarborgfonds opgericht. Dit waarborgfonds kan 
tussenkomen in de gevallen wanneer niet voldaan werd aan de verzekerings-
verplichting:
• het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds;
• het fonds voor arbeidsongevallen;
• het fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
• het fonds voor medische ongevallen;
• het fonds voor beroepsziekten.

Een andere techniek bestaat erin niet de hele polis te verplichten, maar wel een 
aantal waarborgen binnen de polis:
• De brandverzekering is niet verplicht, maar moet wel voor de eenvoudige 

risico’s een aantal waarborgen inhouden, zoals de waarborg stormschade, 
natuurrampen …

• De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven is evenmin ver-
plicht, maar heeft ook een aantal verplichte waarborgen.

De solidariteit komt in het gedrang door de toepassing van segmenteringen in 
de verzekeringssector. Door de segmentering krijgen de goede risico’s betere 
premies, en de slechte worden samengebracht en vallen onder dure premies of 
worden quasi onverzekerbaar. 

De overheid probeert de segmentering soms in te perken. Bijvoorbeeld met 
niet-discriminatieprincipes2 voor de premies van een hospitalisatieverzekering 
of autoverzekering.

2 Wet 10 mei 2007, BS, 2007-29031, gewijzigd door de wet van 21 december 2007, BS, 2007, 66175.
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