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Ook na de overstromingen blijven de vier grote verzekeringsmaatschappijen 
die de meeste schadeclaims hebben ontvangen winst maken ten koste van 
de getroffenen en de overheidsfinanciën. Dat blijkt uit dit dossier van de 
PVDA-studiedienst. Op basis van deze vaststelling eist de linkse partij de 
invoering van een uitzonderlijke belasting op de winsten van deze grote 
verzekeringsgroepen om een fonds ter ondersteuning van de slachtoffers te 
financieren. 

1. Verzekeringsmaatschappijen 
blijven de winsten opstapelen1

Nettowinst in
België 2021

(in miljoenen)

Nettowinst in
België 2020

(in miljoenen)

Totale
nettowinst van
de groep 2021
(in miljoenen)

Dividenden
uitgekeerd
voor 2021 

(in miljoenen)

AG
Insurance

534 410,6 845 727,4 

AXA 243 391 7 290 3 725

Ethias 190 205 190 105

Belfius 219
(verzekeringen)

212 
(verzekeringen)

935 
(bank &

verzekeringen)

368,5

TOTAAL 1 186  1 218,6 9 260 4 925,9

Ondanks de schadevergoedingen die de grote verzekeringsmaatschappijen 
uitkeerden na de overstromingen blijven ze enorme winsten maken. 

De winsten van de vier bedrijven die na de overstromingen de meeste 

1 AG: https://www.ageas.com/nl/newsroom/ageas-rapporteert-resultaten-over-2021 
AXA: https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2022/02/24/lannee-2021-a-ete-une-annee-decisive-pour-lassureur-
axa-qui-affiche-un-benefice-record-4IIO7CP4AFAKFA3HVH543O62RU/
Ethias:https://trends.levif.be/economie/de-bons-resultats-pour-ethias-au-premier-semestre-avec-un-dividende-de-105-
millions/article-news-1474741.html  
Belfius: https://www.belfius.be/about-us/dam/corporate/investors/ratios-en-rapporten/belfius-reports/nl/bel_RA2020_nl.pdf
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schadeclaims hebben ontvangen, zijn in 2021 nauwelijks gedaald. Het gaat 
om een verschil van amper 32 miljoen op een totaal van ongeveer 1,2 miljard.

Sommige groepen, zoals AG Insurance en Belfius, zagen hun winsten zelfs 
stijgen: 410,6 miljoen tot 534 miljoen voor AG en van 212 miljoen tot 219 
miljoen voor Belfius. 

Bovendien verwacht de AG Insurance-groep voor het jaar 2022 1 miljard euro
winst te boeken.

Het idee dat de verzekeringssector gebukt gaat onder de schadelast als 
gevolg van de grootste natuurramp in de geschiedenis van België, houdt dus 
geen steek. De verzekeraars kwamen er ongeschonden uit, hun winsten 
daalden niet. Op internationaal vlak hebben de vier groepen bovendien een 
winst van 9,26 miljard geboekt en royale dividenden uitgekeerd.

De CEO's van de grote verzekeringsgroepen zagen hun verloning stijgen. 

In april steeg het loon van Thomas Buberl (CEO van AXA) met 14% van 1,45 
tot 1,65 miljoen euro. Zijn loon evenaart dat van Hans De Cuyper (CEO van 
Ageas), die in 2021 1,7 miljoen euro kreeg.

Hoe is dit mogelijk? Het is eenvoudig: de slachtoffers van de overstromingen 
en de Belgische schatkist zijn het kind van de rekening.

2. Verzekeraars behouden hun 
winsten, slachtoffers moeten om elke
cent vechten
Aan de ene kant blijven verzekeringsmaatschappijen dus enorme winsten 
maken, en aan de andere kant moeten de slachtoffers van de 
overstromingsramp met hun verzekeringsmaatschappijen knokken om de 
geleden schade vergoed te krijgen.

Er zijn talloze verhalen van slachtoffers die maar een halve keuken of drie 
traptreden vergoed krijgen.

Youssef, een vader en arbeider uit Verviers, ontving 30.000 euro, terwijl de 
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kosten van de herstelwerkzaamheden aan zijn woning 120.000 euro 
bedragen. Waar moet hij die andere 90.000 euro vandaan halen? 

Maria uit de wijk Pré-Javais, een van de zwaarst getroffen volkswijken van 
Verviers, krijgt van haar verzekeringsmaatschappij net genoeg aangeboden 
om een halve keuken te kunnen kopen, want de modder heeft de hoger 
hangende keukenkastjes niet direct aangetast... 

En Muriel slaapt nog steeds bij haar moeder op de bank omdat ze nog geen 
geld heeft gekregen om haar huis te herstellen. 

We zijn nu een jaar verder en een op de vier slachtoffers is nog niet (volledig)
vergoed.2

3. Rekening wordt doorgeschoven 
naar de staatskas
Op maandag 27 juni hield Assuralia, de Beroepsvereniging van de 
Verzekeringsondernemingen, een persconferentie om het bilan op te maken 
van de tussenkomsten van de verzekeringen na de overstromingen die het 
land vorige zomer zo zwaar troffen.

De totale kosten van de schade worden geraamd op 2,5 miljard euro, 
waarvan de verzekeringsmaatschappijen slechts ongeveer 675 miljoen euro 
zullen betalen. Artikel 13 van de federale wet van 4 april 2014 beschermt 
immers de verzekeringsmaatschappijen door het bedrag van de vergoeding 
bij natuurrampen te begrenzen. 

De Waalse en de federale regering weigerden deze wet te herbekijken en 
druk uit te oefenen op de verzekeringsmaatschappijen om alle schade te 
betalen. In plaats daarvan sloot Waals minister-president Elio Di Rupo een 
geheime deal met de verzekeraars, die hen grotendeels de hand boven het 
hoofd houdt. De overheden (en daarmee de burgers) draaien dus voor het 
grootste deel van de schade op. 

2 15% heeft een deel (80%) van de schadevergoeding ontvangen en bij 10% moet het dossier nog 
worden afgerond. Bron: https://press.assuralia.be/11-maanden-na-de-overstromingen-verzekeraars-
hebben-bijna-90--van-de-slachtoffers-vergoed 
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4. De eisen van de PVDA
We stellen vast dat de grote verzekeringsmaatschappijen financieel gezond 
zijn. Ondanks een van de ergste natuurrampen in België ooit, blijven ze dikke
winsten binnenrijven. Ze worden beschermd door een federale wet die hun 
terugbetalingen beperkt en door overheden die bereid zijn de verliezen uit te 
wissen. 

Tot overmaat van ramp grijpen ze de kosten van de overstromingen aan om 
de premies verder te verhogen: ze kondigden een stijging aan van 5,6%, de 
hoogste stijging in 15 jaar. AG Insurance spreekt zelfs over een stijging van 
7,1%. 

Verzekeringsmaatschappijen strijken de premies op als het goed gaat. Het 
zou normaal moeten zijn dat ze betalen als er zich een ramp voordoet. 
Daarom nemen mensen toch een verzekering? We zien hier hoe de 
verzekeringsmaatschappijen op alle vlakken profiteren: ten eerste betalen ze 
niet alles van wat ze zouden moeten uitbetalen, ten tweede laten ze de 
overheid er voor een groot deel voor opdraaien, zodat zij zelf hun winsten 
behouden, en ten derde verhogen ze uiteindelijk toch de premies. Dit alles 
met de medeplichtigheid van de Waalse en van de federale overheid.

Om al deze redenen dringt de PVDA aan op een uitzonderlijke belasting van 
50% op de nettowinsten na belastingen van 2022 om een Hulpfonds voor 
slachtoffers van overstromingen te financieren. Om degenen te helpen die 
nog niets hebben ontvangen of die slechts gedeeltelijk zijn terugbetaald.

Naast deze maatregel hebben wij ook een wetsvoorstel ingediend om de wet 
op de maximumbedragen te herzien.
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