
Addendum van XX 2022 bij het Protocol van 3 september 2021 om een volledige 

schadeloosstelling mogelijk te maken voor de verzekerde slachtoffers in verband 

met de overstromingen van 14 tot en met 16 juli 2021 voor de 

brandverzekeringen ‘Eenvoudige Risico’s’ 

 

 

Ter uitvoering van artikel 8 § 3 van het Protocol (centraal verrichte afrekeningen volgens 

praktische regelingen die tussen de Partijen moeten worden vastgelegd), komen de 

Partijen het volgende overeen: 

• De Verzekeraars en de Kleinere Verzekeraars die de tussenkomst van de Vlaamse 

Regering prefinancieren, bezorgen individueel de afrekening opgenomen in bijlage 

1 bij dit addendum aan de Vlaamse Regering (het contactmailadres staat 

gepreciseerd in bijlage 6), en dit voor de eerste maal op 1 november 2021 (situatie 

op 30.09.2021). Vanaf 1 augustus 2022 (situatie op 30.06.22) wordt bijlage 1 

vervangen door bijlage 2. Dit document wordt tijdens het eerste jaar om de drie 

maanden geactualiseerd en vervolgens jaarlijks. De definitieve afsluiting vindt na 

vijf jaar plaats. Indien sommige schadegevallen nog niet helemaal afgesloten 

zouden zijn, kan deze termijn voor de betrokken partijen telkens met een jaar 

worden verlengd tot uiterlijk 31 januari 2031. 

 

• Assuralia bezorgt de geglobaliseerde afrekening opgenomen in bijlage 3 van dit 

addendum rechtstreeks aan de Vlaamse Regering (het contactmailadres staat 

gepreciseerd in bijlage 6), en dit vanaf 1 oktober 2021 (situatie op 30.08.2021). 

Dit document wordt maandelijks geactualiseerd tot 1 augustus 2022 en vervolgens 

om de drie maanden. De definitieve afsluiting vindt na vijf jaar plaats. Indien 

sommige schadegevallen nog niet helemaal afgesloten zouden zijn, kan deze 

termijn voor de betrokken partijen telkens met een jaar worden verlengd tot 

uiterlijk 31 januari 2031. 

 

• Assuralia bezorgt de geglobaliseerde afrekening opgenomen in bijlage 4 bij het 

addendum rechtstreeks aan de Vlaamse Regering (het contactmailadres staat 

gepreciseerd in bijlage 6), en dit vanaf 1 oktober 2021 (situatie op 30.08.2021). 

Hierin wordt per postcode het aantal schadedossiers, alsook de schadelast vermeld 

voor de schadedossiers ‘eenvoudige risico’s’, ‘voertuigcasco’ en ‘andere 

schadegevallen ten gevolge van overstromingen, onder meer de speciale risico’s’. 

Dit document wordt maandelijks geactualiseerd tot eind 2021 en vervolgens om de 

drie maanden. De definitieve afsluiting vindt na vijf jaar plaats. Indien sommige 

schadegevallen nog niet helemaal afgesloten zouden zijn, kan deze termijn voor de 

betrokken partijen telkens met een jaar worden verlengd tot uiterlijk 31 januari 

2031. 

 

• Iedere terugbetalingsaanvraag die door een Verzekeraar of een Kleinere 

Verzekeraar aan de Vlaamse Regering wordt gericht, wordt bezorgd aan 

vfld@vlaanderen.be  (het contactmailadres staat ook gepreciseerd in bijlage 6). 

Deze aanvraag moet vóór 31 maart van het lopende jaar gebeuren en vergezeld 

gaan van de volgende documenten:  

 

o de geïndividualiseerde afrekening van de verzekeraar (bijlage 2), situatie 

op 31.12 van het voorgaande jaar; 

o het rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren, evenals een 

bankattest dat bevestigt dat het rekeningnummer wel degelijk toebehoort 

aan de verzekeraar die de aanvraag doet; 
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o het hieronder beoogde attest van de commissaris-revisor (‘agreed upon 

procedure’), met betrekking tot de geïndividualiseerde afrekening van de 

verzekeraar op basis van de situatie op 31.12 van het voorgaande jaar. 

 

Al deze documenten moeten correct ingevuld worden verstrekt, anders wordt de 

terugbetalingsaanvraag als onvolledig beschouwd en ter aanvulling naar de 

aanvrager teruggestuurd om de terugbetaling op 1 augustus van het lopende jaar 

mogelijk te maken. 
 

• Bij de wettelijke controle van de jaarrekening zal de voor de Vlaamse Regering 

prefinancierende Verzekeraar of Kleinere Verzekeraar volgens een ‘agreed upon 

procedure’ de hieronder vermelde zaken nagaan, daarbij de ISRS-norm 4400 

volgend die is uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB), zoals omschreven in Bijlage 5: 

 

o dat de bedragen die als ‘betaald’ zijn opgenomen in de afrekening van de 

Verzekeraar of de Kleinere Verzekeraar wel degelijk zijn betaald en 

overeenstemmen met de financiële staten van de Verzekeraar of Kleinere 

Verzekeraar;  

o dat de verrichte betalingen effectief verband houden met schadegevallen 

door de overstromingen die zich voordeden in de periode 14-16 juli 2021 in 

de door het Protocol gedekte gebieden;  

o dat het saldo van de van de Vlaamse Regering  te ontvangen betalingen 

zoals aangegeven op de afrekening van de Verzekeraar of Kleinere 

Verzekeraar overeenstemt met de financiële staten van de Verzekeraar of 

Kleinere Verzekeraar. 

De controles zullen voor elke verzekeraar op een willekeurig samengestelde 

steekproef worden uitgevoerd. De omvang van deze steekproeven zal als volgt 

worden bepaald: 

 

o 2 uit de betalingen geselecteerde eenheden per 100 schadedossiers; 

o met een minimum van 25 eenheden en een maximum van 100 eenheden.  

De omvang van de steekproef kan hier uitzonderlijk van afwijken. De bepaling van 

de omvang van de steekproef zou dan evenwel moeten gebeuren op basis van een 

auditbenadering waarbij materialiteitsdrempels worden bepaald. 

 

De testresultaten worden volgens een formaat ‘agreed upon procedure’ opgenomen 

in het af te leveren attest voor de terugbetaling (met de details van de uitgevoerde 

tests).  

 

Worden er onsamenhangendheden/fouten vastgesteld bij de tests, dan krijgen de 

verzekeraars de gelegenheid om deze te corrigeren. Nadien wordt diezelfde ‘agreed 

upon procedure’ door de commissaris-revisor van de betrokken verzekeraar 

herhaald tot alle fouten of onsamenhangendheden verdwenen zijn. Zodra dat het 

geval is, zal het attest (met de resultaten van alle tests) beschikbaar zijn om te 

garanderen dat de lening op 1 augustus van het lopende jaar wordt terugbetaald. 

 

De tests worden op jaarbasis uitgevoerd, van 2021 tot 2031, op basis van de 

afrekening (bijlage 2) ‘situatie op 31.12’ van het voorgaande jaar van de 

Verzekeraar of de Kleinere Verzekeraar. Als het betaalde bedrag niet 

noemenswaardig varieert van jaar tot jaar, is het niet noodzakelijk om over te gaan 



tot een nieuwe steekproeftest en blijft het vorige attest van de revisor van kracht 

voor de volgende terugbetalingsperiode van de lening. 

 

• De afrekening (bijlage 2) ‘situatie op 31.12’ van het voorgaande jaar van de 

Verzekeraar of Kleinere Verzekeraar, evenals het bijbehorende attest van de 

commissaris-revisor (‘agreed upon procedure’), worden elk jaar uiterlijk op 31 

maart naar de Vlaamse Regering verstuurd naar vfld@vlaanderen.be (het 

contactmailadres staat ook gepreciseerd in bijlage 6), 

 

• Artikel 8 §4 van het Protocol moet in deze zin worden opgevat: De Verzekeraars 

en de Kleinere Verzekeraars krijgen door de Vlaamse Regering uitsluitend de 

schadevergoedingen terugbetaald die zij aan de verzekerden hebben gestort boven 

hun vergoedingsgrens zoals die is verduidelijkt in Artikel 3 van het Protocol. 

 

• De Vlaamse Regering, Assuralia, de Verzekeraars en de Kleinere Verzekeraars 

verbinden zich ertoe om zo snel en doeltreffend mogelijk te reageren op verzoeken 

van de andere Partijen. 
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Handtekeningen:  

 

Voor de Vlaamse Regering,   

 

De Heer Jan Jambon, Minister-President en Vlaams Minister bevoegd voor de 

rampenschade 

 

 

 

 

De Heer Matthias Diependaele, Vlaams Minister bevoegd voor de financiële operaties   

 

 

 

 

 

Voor Assuralia, zijn CEO, de heer Hein Lannoy, en zijn Voorzitter, mevrouw Hilde 

Vernaillen 

 

 

 

 

 

Voor AG Insurance, zijn CEO, mevrouw Heidi Delobelle  

 

 

 

 

 

Voor Allianz Benelux, zijn CEO, mevrouw Kathleen Van den Eynde 

 

 

 

 

 

Voor Argenta Assuranties, zijn CEO, de heer Marc Lauwers 

 

 

 

 

 

Voor AXA Belgium, zijn CEO, de heer Etienne Bouas-Laurent 

 

 

 

 

 

Voor Baloise Belgium, zijn CEO, de heer Henk Janssen 

 

 

 

 

 

Voor Belfius Verzekeringen, zijn CEO, de heer Dirk Vanderschrick 

 

 

 



Voor Ethias, zijn CEO, de heer Philippe Lallemand 

 

 

 

 

 

Voor Federale Verzekering, zijn CEO, de heer Tom de Troch 

 

 

 

 

 

Voor KBC Verzekeringen, zijn Senior General Manager, de heer Jan Van Hove 

 

 

 

 

 

Voor NN Non-Life Insurance, zijn CEO, de heer Maurice Koopman  

 

 

 

 

 

Voor P&V Verzekeringen, zijn CEO, mevrouw Hilde Vernaillen 

 

 

 

 

 

De federale Minister van Economie, de heer Pierre-Yves Dermagne 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 

  

Onderneming : x

code NBB : y

Contactpersoon : z

Telefoon : a

e-mail : b

Bedragen in euro

1. Berekening van de Vergoedingsgrens

Vergoedingsgrens

2. Berekening van Bruto Totale Nationale Schade en Bruto 

Totale Gewestelijke Schade Totaal Onderneming Onderneming TB

Bruto Totale Nationale Schade 0 0 0

Bruto Totale Schade Waals gewest 0 0 0

Bruto Totale Schade Vlaams gewest 0 0 0

Bruto Totale Schade Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0 0

3. Correctie van de berekening waarbij rekening wordt 

gehouden met de deelname in de risico’s verzekert tegen de 

voorwaarden van het Tariferingsbureau om de Netto Totale 

Nationale Schade en de Netto Totale Gewestelijke Schade te 

berekenen Totaal

Deelname

onderneming TB

Netto Totale Nationale Schade 0 0

Netto Totale Schade Waals gewest 0 0

Netto Totale Schade Vlaams gewest 0 0

Netto Totale Schade Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0

4. Berekening van de Solidaire Bijdrage

Solidaire Bijdrage 0

5. Calcul de la Limite Totale Nationale

Totale Nationale Grens 0

6. Berekening van het ten laste te nemen Nationale 

Vergoedingspercentage

Nationale Vergoedingspercentage #DIV/0!

7. Berekening van de Totale Gewestelijke Grenzen

Totale Gewestelijke Grens - Waals gewest #DIV/0!

Totale Gewestelijke Grens - Vlaams gewest #DIV/0!

Totale Gewestelijke Grens - Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

8. Berekening van de Bijdrage van het Vlaams gewest op basis van de 

Netto Totale Gewestelijke Schade

Bijdrage van het Vlaams gewest #DIV/0!

Overstromingen voorgevallen van 14.07.2021 tem 16.07.2021 - situatie xx.xx.202x - Vlaams gewest



Bijlage 2  

 

Onderneming : x

code NBB : y

Contactpersoon : z

Telefoon : a

e-mail : b

Bedragen in euro

1. Berekening van de Vergoedingsgrens

Vergoedingsgrens

2. Berekening van Bruto Totale Nationale Schade en Bruto 

Totale Gewestelijke Schade Totaal Onderneming Onderneming TB

Bruto Totale Nationale Schade 0 0 0

Bruto Totale Schade Waals gewest 0 0 0

Bruto Totale Schade Vlaams gewest 0 0 0

Bruto Totale Schade Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0 0

3. Correctie van de berekening waarbij rekening wordt 

gehouden met de deelname in de risico’s verzekert tegen de 

voorwaarden van het Tariferingsbureau om de Netto Totale 

Nationale Schade en de Netto Totale Gewestelijke Schade te 

berekenen Totaal

Deelname

onderneming TB

Netto Totale Nationale Schade 0 0

Netto Totale Schade Waals gewest 0 0

Netto Totale Schade Vlaams gewest 0 0

Netto Totale Schade Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0

4. Berekening van de Solidaire Bijdrage

Solidaire Bijdrage 0

5. Calcul de la Limite Totale Nationale

Totale Nationale Grens 0

6. Berekening van het ten laste te nemen Nationale 

Vergoedingspercentage

Nationale Vergoedingspercentage #DIV/0!

7. Berekening van de Totale Gewestelijke Grenzen

Totale Gewestelijke Grens - Waals gewest #DIV/0!

Totale Gewestelijke Grens - Vlaams gewest #DIV/0!

Totale Gewestelijke Grens - Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

8. Berekening van de Bijdrage van het Vlaams gewest op basis van de 

Netto Totale Gewestelijke Schade

Bijdrage van het Vlaams gewest #DIV/0!

Overstromingen voorgevallen van 14.07.2021 tem 16.07.2021 - situatie xx.xx.202x - Vlaams Gewest



 



Bijlage 3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alle bedragen worden uitgedrukt in miljoen euro

Schadegevallen veroorzaakt door de overstromingen van 14 tot 16 juli 2021 - verzekerde schade eenvoudige risico's

gegevens Assuralia 

xx.xx.xxxx

Vlaams gewest 0

Waals gewest 0

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0

Schade eenvoudige risico's - totaal België 0

Schattingen voor het totaal van de sector
Schade eenvoudige risico's, totaal van de Belgische markt 0

Schade gedekt door de verzekeraars volgens de wettelijke verplichtingen 0

Proportie van vergoede schade zonder overheidstussenkomst #DIV/0!

Schatting volgens de wettelijke verplichtingen

Vlaams gewest 0

Waals gewest 0

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0

Schade eenvoudige risico's - totaal België 0

Vlaams gewest #DIV/0! Veronderstelling: zelfde proportie als de opsplitsing van de schade voor het totaal van de markt

Waals gewest #DIV/0!

Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

Verzekeraars, wettelijk verplichte tussenkomst #DIV/0!

Vlaams gewest #DIV/0!

Waals gewest #DIV/0!

Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

Bijdrage voor de overheden bij volledige vergoeding #DIV/0!

Vlaams gewest #DIV/0!

Waals gewest #DIV/0!

Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

Aandeel verzekeraars in totaal van de schade eenvoudige risico's #DIV/0!

Voorstel Assuralia

Een eenmalige verdubbeling van de wettelijke limiet per onderneming, uitgezonderd voor kleine ondernemingen, voor alle gewesten samen voor de verzekerde schadegevallen overstromingen eenvoudige risico's van 14 juli tot en met 16 juli.  

Vlaams gewest #DIV/0! In theorie betekent dit een stijging van +/- 370M euro naar +/- 740M euro voor het totaal van de Belgische markt.

Waals gewest #DIV/0! In de praktijk betekent dit echter een bijkomende 300-350M euro

Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0! omdat de schade voor sommige verzekeringsondernemingen onder het dubbel van hun wettelijke limiet blijft.

Verzekeraars, eenmalige bijkomende bijdrage 0

Vlaams gewest #DIV/0!

Waals gewest #DIV/0!

Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

Verzekeraars, wettelijk verplichte tussenkomst + eenmalige bijkomende bijdrage #DIV/0!

Vlaams gewest #DIV/0!

Waals gewest #DIV/0!

Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

Bijdrage voor de overheden bij volledige vergoeding #DIV/0!

Vlaams gewest #DIV/0!

Waals gewest #DIV/0!

Brussels Hoofdstedelijk Gewest #DIV/0!

Aandeel verzekeraars in totaal van de schade eenvoudige risico's #DIV/0!



 

 
  



 

Bijlage 4  

 

 



Bijlage 5  

Door de commissaris-revisor uit te voeren agreed-upon procedures 

In de onderstaande lijst staan de procedures beschreven die de commissaris-revisor dient te volgen met het oog op de 

goedkeuring van de afrekeningen van de Verzekeraar of Kleinere Verzekeraar. 

Sequentie

nummer 

Beschrijving 

procedure  

Door de commissaris-revisor toe te 

passen procedures  

Onsamenhangendheden 

1 
De in de 

afrekeningen 

opgenomen 

betalingen werden 

uitgevoerd en 

stemmen overeen 

met de financiële 

staten van de 

Verzekeraar of 

Kleinere 

Verzekeraar. 

Uit de Afrekening op 31 december 2021 hebben we (willekeurig) een 

steekproef geselecteerd van X% van het aantal uitbetaalde 

schadevergoedingen. Voor de geselecteerde items hebben we de 

volgende procedures uitgevoerd: 

a) We hebben de geselecteerde betalingen (uit de Afrekening) 

gereconcilieerd met de info in het technische systeem van de 

Verzekeraar of Kleinere Verzekeraar; 

b) We hebben gecontroleerd of de betaling uit het technische 

systeem geregistreerd stond in de onderliggende 

boekhoudkundige cijfers van de proefbalans van de Verzekeraar 

of Kleinere Verzekeraar op 31 december 2021; 

c) We controleerden de aanwezigheid van het betalingsbewijs voor 

de geselecteerde betalingen (bankoverschrijvingen). 

Bij onsamenhangendheden in 

de steekproef moet er een 

nieuwe test gebeuren nadat 

de Verzekeraar of Kleinere 

Verzekeraar de Afrekening 

heeft gecorrigeerd. De nieuwe 

test zal worden uitgevoerd op 

basis van dezelfde 

steekproefomvang (X%), 

maar de selectie moet andere 

items bevatten dan deze die 

voor de eerste test waren 

geselecteerd. Daarnaast zal 

de commissaris-revisor ook 

nagaan of de fouten uit de 

eerste test naar behoren 

werden gecorrigeerd.  



2 
De in de Afrekening 

opgenomen 

betalingen hebben 

betrekking op 

schade veroorzaakt 

door de 

overstromingen die 

zich in de periode 

14-16 juli 2021 

hebben voorgedaan 

in de getroffen 

overstroomde 

gebieden. 

Uit de Afrekening op 31 december 2021 hebben we (willekeurig) een 

steekproef geselecteerd van X% van het aantal uitbetaalde 

schadevergoedingen. Voor de geselecteerde items hebben we het 

volgende gecontroleerd: 

a) Er loopt effectief een verzekeringspolis die het schadegeval dekt. 

b) De schadegevallen zijn veroorzaakt door de overstromingen van 

14-16 juli. 

c) De locatie van het door het schadegeval getroffen goed valt onder 

de dekking van het Protocol, gebaseerd op een lijst van 

gebieden/steden die door de overstromingen werden getroffen. 

Bij onsamenhangendheden in 

de steekproef moet er een 

nieuwe test gebeuren nadat 

de Verzekeraar of Kleinere 

Verzekeraar de Afrekening 

heeft gecorrigeerd. De nieuwe 

test zal worden uitgevoerd op 

basis van dezelfde 

steekproefomvang (X%), 

maar de selectie moet andere 

items bevatten dan deze die 

voor de eerste test waren 

geselecteerd. Daarnaast zal 

de commissaris-revisor ook 

nagaan of de fouten uit de 

eerste test naar behoren 

werden gecorrigeerd. 

3 
Het debiteurensaldo 

van de Verzekeraar 

of Kleinere 

Verzekeraar m.b.t. 

de Vlaamse 

Regering (het saldo 

van de van de 

Vlaamse Regering te 

ontvangen 

betalingen) zoals 

weergegeven in de 

rekeningen van de 

Verzekeraar of 

Kleinere 

Verzekeraar. 

We hebben het debiteurensaldo dat wordt vermeld in de Afrekening 

op 31 december 2021 (het saldo van de van de Vlaamse Regering te 

ontvangen betalingen) gereconcilieerd met het debiteurensaldo zoals 

dit wordt weergegeven in de boekhouding van de Verzekeraar of 

Kleinere Verzekeraar (proefbalans). 

 

 

Alle bij deze reconciliatie 

vastgestelde verschillen zullen 

in het verslag van de 

commissaris-revisor worden 

opgenomen. 



Bijlage 6 

Contactmailadressen 

 

De Verzekeraars en de Kleinere Verzekeraars die de tussenkomst van de Vlaamse Regering prefinancieren, bezorgen de afrekening die is 

opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 van dit addendum individueel aan de Vlaamse Regering, aan vfld@vlaanderen.be.  

 

Assuralia bezorgt de geglobaliseerde afrekening opgenomen in bijlage 3 van dit addendum rechtstreeks aan de Vlaamse Regering, aan 

vfld@vlaanderen.be  

 

Assuralia bezorgt de geglobaliseerde afrekening opgenomen in bijlage 4 van dit addendum rechtstreeks aan de Vlaamse Regering, aan 

vfld@vlaanderen.be  

 

De terugbetalingsaanvragen die een Verzekeraar of een Kleinere Verzekeraar aan de Vlaamse Regering richt, zullen worden bezorgd aan 

vfld@vlaanderen.be.  

 

De afrekening (bijlage 2) ‘situatie op 31.12’ van het voorgaande jaar van de Verzekeraar of Kleinere Verzekeraar, evenals het bijbehorende 

attest van de commissaris-revisor (‘agreed upon procedure’), worden elk jaar naar de Vlaamse Regering verstuurd naar 

vfld@vlaanderen.be. 
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