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Aviabel

We verzekeren alles 

wat met luchtvaart 

te maken heeft

De Belgische pionier wil in de hele Europese Unie en ook internationaal verder groeien.

Aviabel verzekert alles wat met 

luchtvaart te maken heeft: lucht-

vaartuigen van grote jets tot pa-

rapentes en alle luchthavengebonden ac-

tiviteiten, zoals de handling, air traffi c 

control en onderhoudsbedrijven. Aviabel 

verzekert ‘hull’ schade  en aansprakelijk-

heid. De verzekeraar biedt ook een onge-

vallenverzekering aan voor piloten en een 

verzekering ‘intrekking van pilotenver-

gunning’. 

De verzekering van de luchtvaartuigen 
maakt het gros van de portefeuille uit, 
zo’n 90%. De overige 10% zijn liability en 
luchtvaartgebonden activiteiten. De maat-
schappij focust vooral op General Aviati-
on: vliegtuigen tot 60 passagiers. De 
luchtvaartmaatschappijen maken 30% uit 
van de portefeuille, maar grote maat-
schappijen met een vlootwaarde van meer 
dan 3,5 miljard USD (op enkele uitzonde-
ringen na) doet Aviabel niet.

ESSENTIËLE VRAGEN

Wat zijn jullie voordelen als gespecia-

liseerde of middelgrote maatschap-

pij?

Door onze activiteiten te beperken tot de 
luchtvaart kennen we die sector door en 
door. Dit maakt het mogelijk onze klanten 

en partners een hoogstaande technische 
expertise aan te bieden. Een geoptimali-
seerd risicobeheer heeft ervoor gezorgd 
dat we zijn uitgegroeid tot een strategi-
sche speler en ons kunnen concentreren 
op de relatie met onze klanten. We heb-
ben de specialisten in huis waardoor de 
marginale kosten beperkt kunnen wor-
den. Onze aangepaste structuur laat toe 
om effi ciënt en kostenbesparend te wer-
ken. Binnen een kleinere organisatie kan 
kennis ook veel gemakkelijker circuleren. 
Omdat de informatie zowel horizontaal 
als  verticaal snel wordt doorgegeven, 
kunnen we onze strategie snel aanpassen 
aan de nieuwe tendensen op de markt. 
Het maakt het bedrijf wendbaarder. Het is 
immers belangrijk dat iedereen op dezelf-
de golfl engte zit. 

Wat zijn jullie nadelen als gespeciali-

seerde of middelgrote maatschappij?

Op het eerste gezicht is er geen diversifi ca-
tie. De activiteit moet natuurlijk voldoende 
rendabel zijn, want eventuele minder goe-
de resultaten kunnen niet gecompenseerd 
worden door resultaten uit een andere 
activiteit. Dat geldt ook voor Solvency II. In 
een volatiele sector zoals de luchtvaart  is 
het bijzonder moeilijk om een stabiel za-
kencijfer aan te houden en een lineaire 
groei te waarborgen. De activiteit is sterk 

afhankelijk van de economische en fi nan-
ciële omgeving want je moet nu eenmaal 
rekening houden met cycli. Dat maakt een 
driejarenplan opstellen en aanhouden 
moeilijker.  Maar we compenseren dit na-
deel met onze internationale activiteiten. 
Op die manier zorgen we voor een geo-
grafi sche diversifi catie. 

Wat is de grootste verwezenlijking 

tot nu toe?

De groei die we gerealiseerd hebben. Ook 
op internationaal niveau kunnen we uit-
stekende operationele resultaten voorleg-
gen. 

We focussen op General Aviation. De lo-
kale markt is zeer belangrijk, binnen de 
Benelux hebben we een marktpenetratie 
van ongeveer 80%. Om dit resultaat te be-
reiken hebben we in 2001 de Nederlandse 
Luchtvaartpool overgenomen. 

De leden van de Vereniging van Middelgrote VerzekeringsMaatschappijen 

(VMVM) onderscheiden zich niet alleen in volume van de grote.  Ze hebben ook al-

lemaal een apart profi el. Omdat ze niet allemaal even bekend zijn bij de tussenper-

sonen en het grote publiek, hebben we alle leden uitgenodigd om hun producten 

en activiteiten voor te stellen. In dit nummer is Aviabel aan de beurt

Cécile Coune
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Zijn er belangrijke veranderingen 

voorzien in de nabije toekomst?

De markt is extreem concurrentieel en de 

premies dalen. Het aanbod stijgt sneller 

dan de vraag. Net zoals de andere spelers 

wordt Aviabel geconfronteerd met een ex-

treme capaciteit. Onze concurrenten zijn 

vaak grotere spelers. Ten eerste willen we 

onze positie in de Benelux consolideren. 

We doen dat door een proactief beleid te 

voeren. Daarnaast focussen we ons bin-

nen Europa vooral op General Aviation. 

Op middellange termijn voeren we een 

voorzichtig overnamebeleid. In de rest van 

de wereld analyseren we risico per risico. 

Dat kan, want onze underwriters weten 

welke factoren de risico’s beïnvloeden, 

zelfs op de ‘verre’ lokale markten. Maar 

we houden ons aan de acceptatiecriteria 

die we onszelf opleggen.  

Zijn er belangrijke veranderingen ge-

pland op lange termijn?

We stippelen onze strategie uit voor een 

langere periode. We kijken verder dan 3 à 

5 jaar. We willen groeien maar blijven 

daarbij trouw aan onze eigen waarden.   

Wat zijn de verwachtingen omtrent 

de implementatie van Solvency II?

We bereiden er ons goed op voor door het 

proportionaliteitsprincipe toe te passen. 

We concentreren ons vooral op ORSA en 

de rapportering (pijler 3). Hiervoor volgen 

we de richtlijnen van de Nationale Bank en 

proberen zoveel mogelijk voordeel te ha-

len uit het proces. 

Wat was de motivatie om lid te wor-

den van de VMVM?

Ervaringen en informatie uitwisselen met 

collega’s, dit komt het bestuur van onze 

organisatie zeker ten goede.

Heb je nog een belangrijke bood-

schap voor de lezers van de Verzeke-

ringswereld?

Makelaars die actief zijn in de luchtvaart-

sector willen we graag beter leren kennen. 

Lees ook het interview op pag. 33.
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IDENTIFICATIEFICHE

Naam: Aviabel NV – Belgische Maatschappij voor Luchtvaartverzekeringen

Juridische structuur / Aandeelhoudersstructuur: naamloze vennootschap 

met Belgische verzekeraars als aandeelhouders (QBE met hoofdkantoor in Londen 

is een uitzondering): AG Insurance (24,70%),  Ethias (24,70%), Belfi us Insurance 

(20 %), QBE Re (Europe) Ltd (19,14%),  Delta Lloyd Life (5,275%),  P&V Verzekerin-

gen (5%), Protect (1,185%)

Oprichtingsdatum: 5 december 1935

Zakencijfer:  56.488.000 euro (in 2011)

FTE (fulltime -equivalent): 32,5 (in 2011)

Marktaandeel: In de Benelux 80%. In Frankrijk: 9,50%, Spanje: 8,80%, 

Portugal: 10%,  Verenigd Koninkrijk: 0,7%. Op de andere internationale markten 

(Midden-Oosten, Afrika, Zuid- en Centraal-Amerika, Azië...) is het marktaandeel laag, 

maar samen vormen deze markten de belangrijkste bron van inkomsten voor 

Aviabel.

Mono- of multibranche: BOAR voor de luchtvaart.

Specialiteiten / Producten: casco, BA (voor passagiers en derden,  luchtvaart-

maatschappijen, uitbaters van luchthavens, events, professionals, toevertrouwde 

goederen). Ook risico’s verbonden aan oorlog en terrorisme kunnen gedekt worden.

Doelgroep(en): Luchtvaartmaatschappijen (met uitzondering van de groten).

General Aviation (vliegtuigen tot 60 passagiers): zakenjets, regionale luchtvaartmaat-

schappijen, lichte  luchtvaart, federaties en vliegclubs, helikopters, zweefvliegtuigen 

en luchtballonnen... Daarnaast richten we ons ook op lokale makelaars gespeciali-

seerd in luchtvaartrisico’s. We werken met een beperkt aantal tussenpersonen 

waarmee we een duurzame relatie opbouwen.

Doelregio: Benelux, Europa (reeds actief aanwezig in Frankrijk, Spanje, Portugal, 

Verenigd Koninkrijk, Turkije) en Zuid-Amerika. Internationaal willen we onze positie 

consolideren en bevestigen.

Distributiekanalen: In de Benelux vooral makelaars, uitzonderlijk direct wanneer 

de klant dit wenst. In doelmarkten: vooral lokale gespecialiseerde makelaars.

In de rest van de wereld: lokale gespecialiseerde makelaars en Lloyd’s brokers.

Contactinfo:  Louizalaan 54, 1050 Brussel, 

c.coune@aviabel.be

http://www.aviabel.be/
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Interview

Aviabel

Cécile Coune en Filip Vandeputte: “Onze troef is de uitgebreide ervaring van onze underwriters.”

2012 zorgde bij de luchtvaartver-

zekeraars voor de laagste scha-

delast en het veiligste vliegjaar 

ooit. Het ziet ernaar uit dat de lucht-

vaartverzekeraars een mooie winst zul-

len boeken. Maar hoe ziet de sector de 

toekomst? We vroegen het aan Cécile 

Coune, CEO, en Filip Vandeputte, Chief 

Underwriting Offi cer,  van Aviabel. 

De markt voor lucht- en ruimtevaartver-

zekeringen wordt wereldwijd op onge-

veer 5 miljard USD geschat. In het seg-

ment Airlines  onderschreven de 

luchtvaartverzekeraars in 2012 voor 

1.825 miljoen USD premie. Het gaat 

over de premie die werd opgehaald voor 

toestellen voorzien op meer dan 60 pas-

sagiers. Ze betaalden 425 miljoen USD 

uit aan ‘hull’ schade, directe vliegtuig-

schade dus. De aansprakelijkheidsscha-

de bedroeg 83 miljoen USD. De ‘attritio-

nal losses’, kleine ongevallen met 

stoffelijke schade, kostten de verzeke-

raars het meest: 500 miljoen USD. De 

Airlines-verzekering is daarmee voor het 

tweede jaar op rij winstgevend. In 2011 

werd 2.050 miljoen USD aan premies 

geïnd en werd 1.285 miljoen USD uitbe-

taald. Zowel in 2010 als in 2009 was er 

nog verlies, respectievelijk 41 miljoen 

USD en 547 miljoen USD. 

Wat de General Aviation betreft (toestel-

len tot 60 passagiers) zijn geen statistie-

ken beschikbaar. Daar zijn de resultaten 

gemiddeld vermoedelijk wat minder 

gunstig gelet op de grotere frequentie. 

Aviabel verzekert alles wat met lucht-

vaart te maken heeft: alle luchtvaartui-

gen, van grote jets tot parapenten,  en 

alle luchthavengebonden activiteiten, 

zoals de handling, air traffi c control en 

onderhoudsbedrijven. Aviabel verzekert 

‘hull’ schade  en aansprakelijkheid. De 

verzekeraar biedt ook een ongevallen-

verzekering aan voor piloten, en een ver-

zekering ‘intrekking van pilotenvergun-

ning’. Die komt tussen wanneer piloten 

medisch afgekeurd worden.  

Waar legt Aviabel de focus? 

Filip Vandeputte: “De verzekering van 

de luchtvaartuigen maakt het gros van 

onze portefeuille uit, zo’n 90%. De ove-

rige 10% zijn liability en luchtvaart ge-

bonden activiteiten. We focussen vooral 

op General Aviation (tot 60 passagiers). 

De maatschappijen maken 30% uit van 

onze portefeuille. Daarbij hebben we 

onszelf een limiet gesteld. Maatschap-

pijen met een vlootwaarde van meer 

dan 3,5 miljard USD (behalve in uitzon-

derlijke gevallen) doen we niet.”

Door de lage schades stijgt de capa-

citeit in de markt. Zal dat voor een 

neerwaartse druk op de premies 

zorgen? 

Cécile Coune:  “Onze markt is inder-

daad zeer concurrentieel. En zeer inter-

nationaal. Veel risico’s worden geplaatst 

bij Lloyd’s of London. Er zijn ook heel 

grote spelers actief, Allianz, Axa, AIG ... 

Het aantal spelers in de markt blijft ook 

groeien. Het voorbije jaar zijn er zeker 

zes nieuwe bijgekomen.  Als je dat kop-

pelt aan het feit dat 2011 en 2012 vrij 

rendabel zijn geweest, zorgt dat voor 

sterke concurrentie en dalende premies. 

Voor 2013 verwacht de markt een ge-

middelde daling met 10 à 15% in het 

Airlines segment. Die daling hangt na-

tuurlijk af van de schadestatistiek van de 

luchtvaartmaatschappij. De premies zul-

len stabieler zijn in andere segmenten 

van General Aviation. Maar onze markt 

groeit, tegenover de dalende premies 

staat een wereldwijde toename van het 

aantal vliegtuigen en vervoerde passa-

giers.” 

De schadestatistieken in 2012 wa-

ren goed, maar zijn ze wel repre-

sentatief? Kan je op basis van zo 

weinig incidenten wel een premie-

beleid uitstippelen? 

Cécile Coune: “Ik wil even nuanceren. 

In 2012 waren er weinig zware ongeval-

len, maar veel kleine ongevallen met 

stoffelijke schade. Ongevallen met stof-

felijke schade zijn er altijd: een harde 

landing die een landingsgestel bescha-

Cécile Coune, CEO

Filip Vandeputte, 
Chief Underwriting Of! cer
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digt, een vogel die in een motor vliegt, 

de bliksem die inslaat, vleugels die me-

kaar raken op de tarmac … 

Het klimaat in deze sector wordt vooral 

beïnvloed door het aantal slachtoffers 

bij een zwaar ongeval. De vergoeding 

hangt dan nog eens af van de nationali-

teit van de slachtoffers en hun leeftijd, 

of ze een gezin hebben of niet. De laat-

ste grote stijging van de premie hebben 

we gekend na 9/11. De grootste angst 

van elke luchtvaartverzekeraar is een ca-

tastrofe waar grote toestellen en veel 

passagiers bij betrokken zijn. De kans op 

zo’n incident is klein, maar de impact is 

zeer groot. We weten dat de lage pre-

mies op lange termijn niet houdbaar 

zijn. Elk jaar denken we dat de bodem 

bereikt is. Ik denk niet dat er nog veel 

ruimte is voor verdere dalingen. Maar 

we zien nog geen signaal in de markt 

dat er een stijging aankomt. ”

Sluiten jullie bepaalde maatschap-

pijen uit?

Filip Vandeputte: “We werken wel 

met een lijst, maar het is een genuan-

ceerde black list. De zwarte lijst van de 

EU, die bepaalde maatschappijen de 

toegang tot het EU-luchtruim verbiedt, 

vormt voor ons een belangrijk hulpmid-

del bij de appreciatie van een risico.  De 

nuance ligt in het feit dat we niet alle 

zaken uitsluiten die op de black list ver-

meld zijn.  De lijst van de EU is vooral 

territoriaal. Terwijl je bijvoorbeeld ook in 

Afrika goede en minder goede maat-

schappijen hebt. Een aantal exploitanten 

accepteren we.  Dat is het geval als er 

strenge veiligheidsnormen toegepast 

worden.  Meestal worden die normen 

opgelegd en geauditeerd door de klan-

ten van de luchtvaartmaatschappij, zo-

als bijvoorbeeld  energiebedrijven.” 

Cécile Coune: “We hebben heel wat 

polissen lopen in Afrika. We bekijken en 

analyseren risico per risico. De troef van 

Aviabel is de lange en uitgebreide erva-

ring van onze underwriters. Ze kennen 

alle vloten en de types vliegtuigen door 

en door. Ze weten welke factoren een 

risico beïnvloeden, ook op die lokale 

markten.” 

Vliegtuigen worden alsmaar veili-

ger. Tegelijk lijkt de druk op de pilo-

ten altijd maar groter te worden. Er 

was het bericht dat sommige pilo-

ten van lagekostenmaatschappijen 

ziek en oververmoeid in de cockpit 

zitten. Hoe sta je daar tegenover? 

Filip Vandeputte: “Geen enkel feit of 

cijfer vertelt ons dat lagekostenmaat-

schappijen op dat vlak slecht scoren, of 

slechter dan andere luchtvaartmaat-

schappijen. Dat beeld wordt alleen 

graag opgehangen door de media … De 

plannen van Europa om het aantal vlieg-

uren per dag te verhogen is wel een is-

sue. De verhoogde werkdruk is een te-

rechte bezorgdheid van de piloten. We 

volgen dat ook nauwgezet op … 

Cécile Coune: “De scholing en ervaring 

van de piloten vormt voor ons overigens 

een sleutelelement bij de appreciatie van 

een risico. Het kan leiden tot weigering of 

een bijpremie. Een zeer goede track re-

cord kan dan weer een bonus opleveren.” 

Hans Housen

“De markt groeit 
maar de gemiddelde 

premie daalt

”


