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GLOBALISATIE VAN DE GEHERSTRUCTUREERDE 
RESULTATENREKENINGEN IN 2012 

 
 

Assuralia heeft de globalisatie uitgevoerd van de gedetailleerde resultatenrekeningen van 2012 

voor alle verzekeringsverrichtingen. Wij hebben één analyseschema gedefinieerd voor de drie 

bestanddelen van de resultatenrekening: 

 

 de technische rekening niet-leven, met: 

 

 alle verrichtingen niet-leven; 

 de BOAR-verrichtingen (rechtstreekse verzekering in België); 

 de arbeidsongevallen, wet van 1971 (rechtstreekse verzekering in België); 

 de arbeidsongevallen, wet van 1967 (rechtstreekse verzekering in België); 

 de BOAR-verrichtingen (rechtstreekse verzekering in het buitenland); 

 de aangenomen-herverzekeringsverrichtingen. 

 

 de technische rekening leven, met: 

 

 alle verrichtingen leven; 

 de levensverrichtingen (rechtstreekse verzekering in België); 

 de wettelijke pensioenen; 

 de verrichtingen leven (rechtstreekse verzekering in het buitenland); 

 de aangenomen-herverzekeringsverrichtingen. 

 

 de niet-technische rekening. 

 

De beschrijving van elke rubriek, tegenover de codes van de jaarrekening, is opgenomen in de 

verklarende nota met betrekking tot alle door het Studiebureau uitgevoerde werkzaamheden in 

verband met de verwerking van de gegevens van de verplichte rapportering. 

 

De volgende elementen werden voor de technische rekeningen berekend : 

 

1. Alle algemene kosten, gedefinieerd als de som van de volgende posten : 

 

 Andere beheerskosten met betrekking tot de acquisitie; 

 Interne schadebeheerskosten; 

 Administratiekosten; 

 Beleggingsbeheerskosten. 

 

2. De gemiddelde technische voorzieningen, namelijk de helft van 

 

     alle voorzieningen bij het begin van het boekjaar 

+ de absolute waarde van alle voorzieningen op het einde van het boekjaar 

 + de overgedragen ontvangen voorzieningen 

+ de absolute waarde van de overgedragen afgestane voorzieningen 

 -  de absolute waarde van de bij het begin van het boekjaar te recupereren technische 

lasten 

-  de op het einde van het boekjaar te recupereren technische lasten. 

 

3. Het rendement van de technische voorzieningen, dat gelijk is aan de 

beleggingsopbrengsten verminderd met de beleggingskosten gedeeld door de gemiddelde 

technische voorzieningen. 

 

4. De dotaties van het boekjaar aan de winstdeelnames gedeeld door de gemiddelde 

technische voorzieningen, uitsluitend voor de technische rekening leven. 

 

5. FDR (Financial Dependency Ratio) : verhouding tussen het technische resultaat en de 

gemiddelde technische voorzieningen vermenigvuldigd met – 1. 

 

Voor nadere inlichtingen kan u contact opnemen met de heer Maselis (02/547.57.45 – 

vts@assuralia.be ) van de afdeling Verzekeringstechnische studies van Assuralia. 

mailto:vts@assuralia.be


 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

GLOBALISATIE  VAN  DE 
GEHERSTRUCTUREERDE 
TECHNISCHE REKENING 

NIET-LEVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BOEKJAAR 2012 

 



Gedetailleerde geherstructureerde niet-leven technische rekening 6/02/2014

Page 1
TOTAAL

2012

ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van afgestane herverzekering)

2.451.252.744 100,00%

Premie en bijkomende kosten 2.471.707.358 100,83%

Wijzigingen en overdrachten van de voorzieningen

voor niet-verdiende premies en lopende risico's -20.454.615 -0,83%

 waarvan: Begin 527.177.382 21,51%

                Einde -548.830.144 -22,39%

                Overdragen ontvangen 2.358.731 0,10%

                Overgedragen afgestane -1.160.584 -0,05%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -1.651.305.473 -67,37%

- Betaalde bedragen -1.521.288.893 -62,06%

  waarvan: Uitkeringen -1.330.544.320 -54,28%

                 Externe beheerskosten van schadegevallen -113.654.626 -4,64%

-1.810.483.014 -73,86%

                 Interne beheerskosten van schadegevallen -173.080.050 -7,06%

                Teruggewonnen technische lasten 95.990.102 3,92%

- Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen -130.016.580 -5,30%

  waarvan: (1)  Wijz. vd voorziening vr nog uit te keren bedr.       Begin 2.828.191.796 115,38%

                                                                                                     Einde -2.973.099.151 -121,29%

                 (2)  Wijz. vd voorziening vr voorlopig versch. renten   Begin 48.300.157 1,97%

                                                                                                     Einde -50.383.376 -2,06%

                 (3)  Wijz. vd voorziening vr de def. versch. renten       Begin 382.493.605 15,60%

                                                                                                     Einde -392.197.113 -16,00%

                 Overgedragen ontvangen 18.257.350 0,74%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

                Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar -43.249.791 -1,76%

                Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 51.669.943 2,11%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen (waaronder vergrijzing en egalisatie)

-110.008.089 -4,49%

waarvan: Begin 949.008.246 38,72%

               Einde -1.059.016.335 -43,20%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten -26.863.197 -1,10%

Winstdeling en ristorno's -22.306.254 -0,91%

- Betaalde bedragen -20.326.546 -0,83%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling -1.979.708 -0,08%

  waarvan: Begin 27.488.526 1,12%

                 Einde -29.067.665 -1,19%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane -400.570 -0,02%

Bedrijfskosten -598.501.852 -24,42%

Acquisitiekosten -450.226.221 -18,37%

- Commissielonen voor acquisitie -325.948.926 -13,30%

- Andere acquisitiekosten -124.277.295 -5,07%

Administratiekosten -148.275.630 -6,05%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten 42.267.878 1,72%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 197.275.844 8,05%

Bruto technisch-financieel saldo 239.543.723 9,77%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 203.942.452 8,32%

          Beheerskosten van beleggingen -6.666.607 -0,27%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -452.299.582 -18,45%

                         Gemiddelde technische voorzieningen 4.871.255.499 198,73%

                        Rendement van de technische voorzieningen 4,05%

              Terug te vorderen technische lasten:begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering -63.197.197 -2,58%

Netto technisch-financieel saldo 176.346.526 7,19%

FDR: -0,87%
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B.O.A.R.

2012

ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van afgestane herverzekering)

1.663.886.163 100,00%

Premie en bijkomende kosten 1.687.767.166 101,44%

Wijzigingen en overdrachten van de voorzieningen

voor niet-verdiende premies en lopende risico's -23.881.003 -1,44%

 waarvan: Begin 388.353.872 23,34%

                Einde -413.921.513 -24,88%

                Overdragen ontvangen 2.358.725 0,14%

                Overgedragen afgestane -672.087 -0,04%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -1.037.122.264 -62,33%

- Betaalde bedragen -970.616.701 -58,33%

  waarvan: Uitkeringen -839.159.820 -50,43%

                 Externe beheerskosten van schadegevallen -84.590.500 -5,08%

-1.147.906.789 -68,99%

                 Interne beheerskosten van schadegevallen -107.468.476 -6,46%

                Teruggewonnen technische lasten 60.602.096 3,64%

- Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen -66.505.563 -4,00%

  waarvan: (1)  Wijz. vd voorziening vr nog uit te keren bedr.       Begin 2.045.754.116 122,95%

                                                                                                     Einde -2.133.759.987 -128,24%

                 (2)  Wijz. vd voorziening vr voorlopig versch. renten   Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 (3)  Wijz. vd voorziening vr de def. versch. renten       Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 Overgedragen ontvangen 17.425.078 1,05%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

                Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar -23.277.577 -1,40%

                Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 27.352.808 1,64%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen (waaronder vergrijzing en egalisatie)

-93.726.443 -5,63%

waarvan: Begin 756.572.245 45,47%

               Einde -850.298.688 -51,10%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten 1.645.520 0,10%

Winstdeling en ristorno's -18.703.602 -1,12%

- Betaalde bedragen -17.180.120 -1,03%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling -1.523.482 -0,09%

  waarvan: Begin 21.697.364 1,30%

                 Einde -23.220.846 -1,40%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -459.085.674 -27,59%

Acquisitiekosten -340.929.445 -20,49%

- Commissielonen voor acquisitie -240.029.960 -14,43%

- Andere acquisitiekosten -100.899.485 -6,06%

Administratiekosten -118.156.228 -7,10%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten 56.893.700 3,42%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 132.883.395 7,99%

Bruto technisch-financieel saldo 189.777.095 11,41%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 136.513.843 8,20%

          Beheerskosten van beleggingen -3.630.448 -0,22%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -330.154.638 -19,84%

                         Gemiddelde technische voorzieningen 3.301.702.068 198,43%

                        Rendement van de technische voorzieningen 4,02%

              Terug te vorderen technische lasten:begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering -63.532.786 -3,82%

Netto technisch-financieel saldo 126.244.309 7,59%

FDR: -1,72%
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Arbeidsongevallen (wet 10-04-71)

2012

ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van afgestane herverzekering)

88.697.214 100,00%

Premie en bijkomende kosten 88.608.249 99,90%

Wijzigingen en overdrachten van de voorzieningen

voor niet-verdiende premies en lopende risico's 88.965 0,10%

 waarvan: Begin 63.312 0,07%

                Einde 25.653 0,03%

                Overdragen ontvangen 0 0,00%

                Overgedragen afgestane 0 0,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -59.007.542 -66,53%

- Betaalde bedragen -56.939.923 -64,20%

  waarvan: Uitkeringen -53.127.052 -59,90%

                 Externe beheerskosten van schadegevallen -2.020.259 -2,28%

-91.209.277 -102,83%

                 Interne beheerskosten van schadegevallen -7.551.378 -8,51%

                Teruggewonnen technische lasten 5.758.765 6,49%

- Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen -2.067.619 -2,33%

  waarvan: (1)  Wijz. vd voorziening vr nog uit te keren bedr.       Begin 265.799.223 299,67%

                                                                                                     Einde -256.390.423 -289,06%

                 (2)  Wijz. vd voorziening vr voorlopig versch. renten   Begin 48.300.157 54,46%

                                                                                                     Einde -50.383.376 -56,80%

                 (3)  Wijz. vd voorziening vr de def. versch. renten       Begin 382.493.605 431,24%

                                                                                                     Einde -392.197.113 -442,18%

                 Overgedragen ontvangen 337.348 0,38%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

                Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar -8.762.709 -9,88%

                Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 8.735.669 9,85%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen (waaronder vergrijzing en egalisatie)

-5.713.648 -6,44%

waarvan: Begin 88.638.996 99,93%

               Einde -94.352.643 -106,38%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten -26.276.087 -29,62%

Winstdeling en ristorno's -212.000 -0,24%

- Betaalde bedragen 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling -212.000 -0,24%

  waarvan: Begin 190.000 0,21%

                 Einde -402.000 -0,45%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -13.507.741 -15,23%

Acquisitiekosten -9.492.538 -10,70%

- Commissielonen voor acquisitie -3.269.764 -3,69%

- Andere acquisitiekosten -6.222.774 -7,02%

Administratiekosten -4.015.203 -4,53%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten -16.019.803 -18,06%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 41.098.268 46,34%

Bruto technisch-financieel saldo 25.078.464 28,27%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 43.748.879 49,32%

          Beheerskosten van beleggingen -2.650.612 -2,99%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -20.439.966 -23,04%

                         Gemiddelde technische voorzieningen 781.012.083 880,54%

                        Rendement van de technische voorzieningen 5,26%

              Terug te vorderen technische lasten:begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering -2.482.497 -2,80%

Netto technisch-financieel saldo 22.595.968 25,48%

FDR: 2,05%
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Arbeidsongevallen (wet 03-07-67)

2012

ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van afgestane herverzekering)

33.589 100,00%

Premie en bijkomende kosten 33.589 100,00%

Wijzigingen en overdrachten van de voorzieningen

voor niet-verdiende premies en lopende risico's 0 0,00%

 waarvan: Begin 0 0,00%

                Einde 0 0,00%

                Overdragen ontvangen 0 0,00%

                Overgedragen afgestane 0 0,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -12.894 -38,39%

- Betaalde bedragen -61.258 -182,38%

  waarvan: Uitkeringen -58.017 -172,73%

                 Externe beheerskosten van schadegevallen 613 1,83%

-9.941 -29,60%

                 Interne beheerskosten van schadegevallen -5.398 -16,07%

                Teruggewonnen technische lasten 1.544 4,60%

- Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen 48.364 143,99%

  waarvan: (1)  Wijz. vd voorziening vr nog uit te keren bedr.       Begin 659.306 1962,86%

                                                                                                     Einde -612.859 -1824,58%

                 (2)  Wijz. vd voorziening vr voorlopig versch. renten   Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 (3)  Wijz. vd voorziening vr de def. versch. renten       Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

                Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

                Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 1.917 5,71%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen (waaronder vergrijzing en egalisatie)

2.953 8,79%

waarvan: Begin 9.207 27,41%

               Einde -6.254 -18,62%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten 0 0,00%

Winstdeling en ristorno's 0 0,00%

- Betaalde bedragen 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00%

  waarvan: Begin 0 0,00%

                 Einde 0 0,00%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -8.139 -24,23%

Acquisitiekosten -3.641 -10,84%

- Commissielonen voor acquisitie -2.459 -7,32%

- Andere acquisitiekosten -1.182 -3,52%

Administratiekosten -4.498 -13,39%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten 15.509 46,17%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 50.831 151,33%

Bruto technisch-financieel saldo 66.340 197,51%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 51.270 152,64%

          Beheerskosten van beleggingen -439 -1,31%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -11.517 -34,29%

                         Gemiddelde technische voorzieningen 642.855 1913,88%

                        Rendement van de technische voorzieningen 7,91%

              Terug te vorderen technische lasten:begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering -1.761 -5,24%

Netto technisch-financieel saldo 64.579 192,26%

FDR: -2,41%
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Rechtstrekse verz.verrichtingen in het buitenland

2012

ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van afgestane herverzekering)

447.809.823 100,00%

Premie en bijkomende kosten 442.492.046 98,81%

Wijzigingen en overdrachten van de voorzieningen

voor niet-verdiende premies en lopende risico's 5.317.777 1,19%

 waarvan: Begin 103.184.984 23,04%

                Einde -97.867.213 -21,85%

                Overdragen ontvangen 6 0,00%

                Overgedragen afgestane 0 0,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -369.393.574 -82,49%

- Betaalde bedragen -324.400.688 -72,44%

  waarvan: Uitkeringen -315.271.972 -70,40%

                 Externe beheerskosten van schadegevallen -14.716.699 -3,29%

-380.592.211 -84,99%

                 Interne beheerskosten van schadegevallen -22.858.595 -5,10%

                Teruggewonnen technische lasten 28.446.578 6,35%

- Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen -44.992.886 -10,05%

  waarvan: (1)  Wijz. vd voorziening vr nog uit te keren bedr.       Begin 373.123.976 83,32%

                                                                                                     Einde -423.043.615 -94,47%

                 (2)  Wijz. vd voorziening vr voorlopig versch. renten   Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 (3)  Wijz. vd voorziening vr de def. versch. renten       Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 Overgedragen ontvangen 494.924 0,11%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

                Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar -11.124.229 -2,48%

                Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 15.556.059 3,47%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen (waaronder vergrijzing en egalisatie)

-9.493.165 -2,12%

waarvan: Begin 90.577.026 20,23%

               Einde -100.070.190 -22,35%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten -2.217.847 -0,50%

Winstdeling en ristorno's 512.374 0,11%

- Betaalde bedragen -501.431 -0,11%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 1.013.805 0,23%

  waarvan: Begin 1.112.852 0,25%

                 Einde -99.047 -0,02%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -68.959.277 -15,40%

Acquisitiekosten -54.935.694 -12,27%

- Commissielonen voor acquisitie -45.616.174 -10,19%

- Andere acquisitiekosten -9.319.520 -2,08%

Administratiekosten -14.023.583 -3,13%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten -1.741.666 -0,39%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 18.131.242 4,05%

Bruto technisch-financieel saldo 16.389.576 3,66%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 18.365.610 4,10%

          Beheerskosten van beleggingen -234.368 -0,05%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -46.436.066 -10,37%

                         Gemiddelde technische voorzieningen 581.446.772 129,84%

                        Rendement van de technische voorzieningen 3,12%

              Terug te vorderen technische lasten:begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering -5.002.313 -1,12%

Netto technisch-financieel saldo 11.387.263 2,54%

FDR: 0,30%
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Herverzekeringsverrichtingen

2012

ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van afgestane herverzekering)

250.825.955 100,00%

Premie en bijkomende kosten 252.806.308 100,79%

Wijzigingen en overdrachten van de voorzieningen

voor niet-verdiende premies en lopende risico's -1.980.353 -0,79%

 waarvan: Begin 35.575.214 14,18%

                Einde -37.067.070 -14,78%

                Overdragen ontvangen 0 0,00%

                Overgedragen afgestane -488.497 -0,19%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -185.769.199 -74,06%

- Betaalde bedragen -169.270.323 -67,49%

  waarvan: Uitkeringen -122.927.459 -49,01%

                 Externe beheerskosten van schadegevallen -12.327.780 -4,91%

-190.764.796 -76,05%

                 Interne beheerskosten van schadegevallen -35.196.202 -14,03%

                Teruggewonnen technische lasten 1.181.119 0,47%

- Wijzigingen en overdrachten voor voorzieningen voor schadegevallen -16.498.877 -6,58%

  waarvan: (1)  Wijz. vd voorziening vr nog uit te keren bedr.       Begin 142.855.176 56,95%

                                                                                                     Einde -159.292.267 -63,51%

                 (2)  Wijz. vd voorziening vr voorlopig versch. renten   Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 (3)  Wijz. vd voorziening vr de def. versch. renten       Begin 0 0,00%

                                                                                                     Einde 0 0,00%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane 0 0,00%

                Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar -85.276 -0,03%

                Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 23.490 0,01%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen (waaronder vergrijzing en egalisatie)

-1.077.786 -0,43%

waarvan: Begin 13.210.773 5,27%

               Einde -14.288.559 -5,70%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten -14.784 -0,01%

Winstdeling en ristorno's -3.903.027 -1,56%

- Betaalde bedragen -2.644.996 -1,05%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling -1.258.031 -0,50%

  waarvan: Begin 4.488.310 1,79%

                 Einde -5.345.772 -2,13%

                 Overgedragen ontvangen 0 0,00%

                 Overgedragen afgestane -400.570 -0,16%

Bedrijfskosten -56.941.021 -22,70%

Acquisitiekosten -44.864.903 -17,89%

- Commissielonen voor acquisitie -37.030.569 -14,76%

- Andere acquisitiekosten -7.834.335 -3,12%

Administratiekosten -12.076.118 -4,81%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten 3.120.138 1,24%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 5.112.109 2,04%

Bruto technisch-financieel saldo 8.232.247 3,28%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 5.262.850 2,10%

          Beheerskosten van beleggingen -150.740 -0,06%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -55.257.395 -22,03%

                         Gemiddelde technische voorzieningen 206.451.721 82,31%

                        Rendement van de technische voorzieningen 2,48%

              Terug te vorderen technische lasten:begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering 7.822.160 3,12%

Netto technisch-financieel saldo 16.054.407 6,40%

FDR: -1,51%
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Gedetailleerde geherstructureerde leven technische rekening 6/02/2014

Page 1TOTAAL

2012ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

3.518.028.386 100,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -1.688.836.763 -48,01%

- Betaalde bedragen -1.682.546.776 -47,83%

  waarvan: Uitkeringen -1.668.560.276 -47,43%

               Externe beheerskosten van schadegevallen -451.669 -0,01%

-4.151.600.585 -118,01%

               Interne beheerskosten van schadegevallen -13.534.831 -0,38%

               Teruggewonnen technische lasten 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor schadegevallen -6.289.987 -0,18%

  waarvan: Begin 98.629.934 2,80%

               Einde -104.919.921 -2,98%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen -381.135.700 -10,83%

waarvan: Begin 1.336.940.201 38,00%

              Einde -1.714.934.884 -48,75%

              Overgedragen ontvangen 0 0,00%

              Overgedragen afgestane -3.141.017 -0,09%

Andere opbrengsten en technische lasten -15.901.667 -0,45%

Winstdeling en ristorno's -8.817.579 -0,25%

- Betaalde bedragen -3.461.479 -0,10%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling -5.356.100 -0,15%

  waarvan: Begin 125.232.722 3,56%

               Einde -130.588.822 -3,71%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -408.096.553 -11,60%

Acquisitiekosten -292.628.489 -8,32%

- Commissielonen voor acquisitie -198.008.910 -5,63%

- Andere acquisitiekosten -94.619.579 -2,69%

Administratiekosten -115.468.064 -3,28%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten -1.041.668.753 -29,61%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 1.172.145.448 33,32%

Bruto technisch-financieel saldo 130.476.695 3,71%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 1.185.170.664 33,69%

          Beheerskosten van beleggingen -13.025.216 -0,37%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -236.647.690 -6,73%

Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor verzekeringen leven

-2.056.908.877 -58,47%

  waarvan: Begin 20.664.585.935 587,39%

               Einde -22.720.569.925 -645,83%

               Overgedragen ontvangen 28.101.158 0,80%

               Overgedragen afgestane -29.026.045 -0,83%

                     Dotaties van het boekjaar -120.148.576 -3,42%

                     Andere -10.440.246 -0,30%

- Beleggingsopbrengsten zonder waardecorrecties 1.030.607.051 29,30%

- Waardecorrecties op beleggingen (tak 23) 141.538.397 4,02%

                          Gemiddelde technische voorzieningen 23.478.335.282 667,37%

                          Rendement  van de technische voorzieningen 4,99%

                          Dotaties van het boekjaar aan W.D./ gemiddelde T.V. 0,51%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering 29.648.913 0,84%

Netto technisch-financieel saldo 134.313.556 3,82%

Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties -25.812.051 -0,73%

- Begin 163.053.699 4,63%

- Einde -188.865.750 -5,37%

FDR: 4,44%



Gedetailleerde geherstructureerde leven technische rekening 6/02/2014

Page 2Leven

2012ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

3.457.640.301 100,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -1.655.628.234 -47,88%

- Betaalde bedragen -1.649.336.218 -47,70%

  waarvan: Uitkeringen -1.635.855.745 -47,31%

               Externe beheerskosten van schadegevallen -441.755 -0,01%

-4.106.026.948 -118,75%

               Interne beheerskosten van schadegevallen -13.038.718 -0,38%

               Teruggewonnen technische lasten 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor schadegevallen -6.292.016 -0,18%

  waarvan: Begin 98.283.420 2,84%

               Einde -104.575.436 -3,02%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen -377.492.404 -10,92%

waarvan: Begin 1.328.138.297 38,41%

              Einde -1.702.489.684 -49,24%

              Overgedragen ontvangen 0 0,00%

              Overgedragen afgestane -3.141.017 -0,09%

Andere opbrengsten en technische lasten -15.915.325 -0,46%

Winstdeling en ristorno's -7.747.007 -0,22%

- Betaalde bedragen -2.430.374 -0,07%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling -5.316.633 -0,15%

  waarvan: Begin 121.970.629 3,53%

               Einde -127.287.262 -3,68%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -395.311.746 -11,43%

Acquisitiekosten -287.673.300 -8,32%

- Commissielonen voor acquisitie -194.070.207 -5,61%

- Andere acquisitiekosten -93.603.093 -2,71%

Administratiekosten -107.638.446 -3,11%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten -1.043.698.393 -30,19%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 1.163.982.742 33,66%

Bruto technisch-financieel saldo 120.284.350 3,48%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 1.176.830.714 34,04%

          Beheerskosten van beleggingen -12.847.972 -0,37%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -227.128.229 -6,57%

Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor verzekeringen leven

-2.049.243.979 -59,27%

  waarvan: Begin 20.316.067.563 587,57%

               Einde -22.364.386.654 -646,81%

               Overgedragen ontvangen 28.101.158 0,81%

               Overgedragen afgestane -29.026.045 -0,84%

                     Dotaties van het boekjaar -116.316.399 -3,36%

                     Andere -10.970.863 -0,32%

- Beleggingsopbrengsten zonder waardecorrecties 1.023.993.261 29,62%

- Waardecorrecties op beleggingen (tak 23) 139.989.482 4,05%

                          Gemiddelde technische voorzieningen 23.111.733.582 668,43%

                          Rendement  van de technische voorzieningen 5,04%

                          Dotaties van het boekjaar aan W.D./ gemiddelde T.V. 0,50%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering 29.165.988 0,84%

Netto technisch-financieel saldo 123.638.286 3,58%

Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties -25.812.051 -0,75%

- Begin 153.053.699 4,43%

- Einde -178.865.750 -5,17%

FDR: 4,52%
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Page 3Wettelijk pensioen

2012ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

0 0,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast 0 0,00%

- Betaalde bedragen 0 0,00%

  waarvan: Uitkeringen 0 0,00%

               Externe beheerskosten van schadegevallen 0 0,00%

0 0,00%

               Interne beheerskosten van schadegevallen 0 0,00%

               Teruggewonnen technische lasten 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor schadegevallen 0 0,00%

  waarvan: Begin 0 0,00%

               Einde 0 0,00%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen 0 0,00%

waarvan: Begin 0 0,00%

              Einde 0 0,00%

              Overgedragen ontvangen 0 0,00%

              Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten 0 0,00%

Winstdeling en ristorno's 0 0,00%

- Betaalde bedragen 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 0 0,00%

  waarvan: Begin 0 0,00%

               Einde 0 0,00%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten 0 0,00%

Acquisitiekosten 0 0,00%

- Commissielonen voor acquisitie 0 0,00%

- Andere acquisitiekosten 0 0,00%

Administratiekosten 0 0,00%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten 0 0,00%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 0 0,00%

Bruto technisch-financieel saldo 0 0,00%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 0 0,00%

          Beheerskosten van beleggingen 0 0,00%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten 0 0,00%

Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor verzekeringen leven

0 0,00%

  waarvan: Begin 0 0,00%

               Einde 0 0,00%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

                     Dotaties van het boekjaar 0 0,00%

                     Andere 0 0,00%

- Beleggingsopbrengsten zonder waardecorrecties 0 0,00%

- Waardecorrecties op beleggingen (tak 23) 0 0,00%

                          Gemiddelde technische voorzieningen 0 0,00%

                          Rendement  van de technische voorzieningen 0,00%

                          Dotaties van het boekjaar aan W.D./ gemiddelde T.V. 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering 0 0,00%

Netto technisch-financieel saldo 0 0,00%

Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties 0 0,00%

- Begin 0 0,00%

- Einde 0 0,00%

FDR: 0,00%



Gedetailleerde geherstructureerde leven technische rekening 6/02/2014

Page 4Rechtstreekse verz.verrichtingen in het buitenland

2012ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

28.129.435 100,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -17.693.724 -62,90%

- Betaalde bedragen -17.669.847 -62,82%

  waarvan: Uitkeringen -17.163.820 -61,02%

               Externe beheerskosten van schadegevallen -9.914 -0,04%

-29.247.199 -103,97%

               Interne beheerskosten van schadegevallen -496.113 -1,76%

               Teruggewonnen technische lasten 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor schadegevallen -23.877 -0,08%

  waarvan: Begin 320.608 1,14%

               Einde -344.485 -1,22%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen -3.643.296 -12,95%

waarvan: Begin 8.801.904 31,29%

              Einde -12.445.200 -44,24%

              Overgedragen ontvangen 0 0,00%

              Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten 13.658 0,05%

Winstdeling en ristorno's -202.298 -0,72%

- Betaalde bedragen 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling -202.298 -0,72%

  waarvan: Begin 2.120.733 7,54%

               Einde -2.323.031 -8,26%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -4.568.741 -16,24%

Acquisitiekosten -3.917.201 -13,93%

- Commissielonen voor acquisitie -2.900.715 -10,31%

- Andere acquisitiekosten -1.016.486 -3,61%

Administratiekosten -651.540 -2,32%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten -5.686.505 -20,22%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 7.365.854 26,19%

Bruto technisch-financieel saldo 1.679.349 5,97%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 7.543.098 26,82%

          Beheerskosten van beleggingen -177.244 -0,63%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -2.341.383 -8,32%

Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor verzekeringen leven

-7.721.539 -27,45%

  waarvan: Begin 214.772.667 763,52%

               Einde -222.494.206 -790,97%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

                     Dotaties van het boekjaar -2.853.648 -10,14%

                     Andere 530.617 1,89%

- Beleggingsopbrengsten zonder waardecorrecties 5.816.939 20,68%

- Waardecorrecties op beleggingen (tak 23) 1.548.915 5,51%

                          Gemiddelde technische voorzieningen 231.811.417 824,09%

                          Rendement  van de technische voorzieningen 3,18%

                          Dotaties van het boekjaar aan W.D./ gemiddelde T.V. 1,23%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering 2.024.696 7,20%

Netto technisch-financieel saldo 3.704.045 13,17%

Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties 0 0,00%

- Begin 0 0,00%

- Einde 0 0,00%

FDR: 2,45%
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Page 5Herverzekeringsverrichtingen

2012ACAM

Verdiende premies (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

32.258.650 100,00%

Schadegevallen en andere technische lasten (zonder aftrek van de afgestane herverzekering)

Schadelast -15.514.805 -48,10%

- Betaalde bedragen -15.540.711 -48,18%

  waarvan: Uitkeringen -15.540.711 -48,18%

               Externe beheerskosten van schadegevallen 0 0,00%

-16.326.439 -50,61%

               Interne beheerskosten van schadegevallen 0 0,00%

               Teruggewonnen technische lasten 0 0,00%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor schadegevallen 25.906 0,08%

  waarvan: Begin 25.906 0,08%

               Einde 0 0,00%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Wijzigingen en overdrachten van andere technische voorzieningen 0 0,00%

waarvan: Begin 0 0,00%

              Einde 0 0,00%

              Overgedragen ontvangen 0 0,00%

              Overgedragen afgestane 0 0,00%

Andere opbrengsten en technische lasten 0 0,00%

Winstdeling en ristorno's -868.274 -2,69%

- Betaalde bedragen -1.031.105 -3,20%

- Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor winstdeling 162.831 0,50%

  waarvan: Begin 1.141.360 3,54%

               Einde -978.529 -3,03%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

Bedrijfskosten -8.216.066 -25,47%

Acquisitiekosten -1.037.988 -3,22%

- Commissielonen voor acquisitie -1.037.988 -3,22%

- Andere acquisitiekosten 0 0,00%

Administratiekosten -7.178.078 -22,25%

Bruto saldo voor beleggingsopbrengsten 7.716.145 23,92%

Beleggingsopbrengsten, min beheerskosten 796.851 2,47%

Bruto technisch-financieel saldo 8.512.996 26,39%

Opm.: Beleggingsopbrengsten zonder beheerskosten 796.851 2,47%

          Beheerskosten van beleggingen 0 0,00%

Opmerkingen: Geheel van algemene kosten -7.178.078 -22,25%

Wijzigingen en overdrachten van voorzieningen voor verzekeringen leven

56.641 0,18%

  waarvan: Begin 133.745.705 414,60%

               Einde -133.689.065 -414,43%

               Overgedragen ontvangen 0 0,00%

               Overgedragen afgestane 0 0,00%

                     Dotaties van het boekjaar -978.529 -3,03%

                     Andere 0 0,00%

- Beleggingsopbrengsten zonder waardecorrecties 796.851 2,47%

- Waardecorrecties op beleggingen (tak 23) 0 0,00%

                          Gemiddelde technische voorzieningen 134.790.282 417,84%

                          Rendement  van de technische voorzieningen 0,59%

                          Dotaties van het boekjaar aan W.D./ gemiddelde T.V. 0,73%

              Terug te vorderen technische lasten: begin van het boekjaar 0 0,00%

              Terug te vorderen technische lasten: einde van het boekjaar 0 0,00%

Technisch-financieel saldo van de afgestane herverzekering -1.541.771 -4,78%

Netto technisch-financieel saldo 6.971.225 21,61%

Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties 0 0,00%

- Begin 10.000.000 31,00%

- Einde -10.000.000 -31,00%

FDR: -5,72%
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Gedetailleerde geherstructureerde niet-technische rekening 6/02/20142012ACAM

Verdiende premies (totaal niet-leven en leven) 5.969.281.129 100,00%

- Technische rekening niet-levensverzekering 176.346.526 2,95%

- Technische rekening levensverzekering 134.313.556 2,25%

Résultaat van de technische rekeningen (leven en niet-leven)

Opbrengsten van beleggingen min beheerskosten 25.147.786 0,42%

- Netto beleggingsopbrengsten                                (+) 24.325.185 0,41%

- Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgeboekt naar  -2.942.855 -0,05%

  de technische rekening niet-levensverzekering       (-)

- Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgeboekt van 3.765.457 0,06%

  de technische rekening levensverzekering             (+)

Overige opbrengsten en kosten 5.852.864 0,10%

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting

341.660.733 5,72%

Uitzonderlijk resultaat -7.954.049 -0,13%

- Uitzonderlijke opbrengsten                                   (+) 2.270.674 0,04%

- Uitzonderlijke kosten                                             (-) -10.224.723 -0,17%

Netto belastingen -78.668.753 -1,32%

- Belastingen op het resultaat -61.472.268 -1,03%

- Uitgestelde belastingen -17.196.486 -0,29%

Résultaat van het boekjaar 255.037.930 4,27%

Belastingvrije reserves: netto overdrachten -45.322 0,00%

- Onttrekking                                                           (+) 329.678 0,01%

- Overboeking                                                         (-) -375.000 -0,01%

Te bestemmen resultaat van het boekjaar 254.992.608 4,27%

 Opm.: Financiële opbrengsten zonder beheerskosten 26.674.979 0,45%

           Beheerskosten van beleggingen -1.527.193 -0,03%

310.660.082 5,20%

- Winsten                                                                (+) 291.973.571 4,89%

- Verliezen                                                              (-) -36.980.963 -0,62%


