
 
 

Kosten en Lasten 

Naast de bedragen die nu al op onze kwitanties staan, vermelden we ook de Acquisitiekosten 
en Administratiekosten.  

Waarover gaat het?  

Acquisitiekosten zijn de kosten voor productontwikkeling en distributie.  

Administratiekosten zijn alle beheerskosten voor de  contracten  met uitzondering van de  
acquisitiekosten en de kosten voor schaderegeling van de juridische geschillen 

Waarom?  

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle Belgische financiële dienstverleners in hun communicatie 
met de klanten transparant zijn over hun kosten en lasten. Deze kosten dienen aan onze 
klanten verstrekt te worden voor het afsluiten van een verzekeringscontract en op elke 
hoofdvervaldag of bij een wijziging van een bestaand contract die een impact heeft op de 
premie.  

D.A.S. -Rechtsbijstand drukt dus het juiste bedrag van deze kosten en lasten op alle kwitanties.  

Hoe berekenen we de kosten en lasten?  

Wij baseren ons op de kostenpercentages uit onze meest recente jaarrekening. De 
percentages passen we daarna toe op de te betalen premies. Zo krijgt de klant een indicatie 
van de gemiddelde kosten voor een polis/product. Het gaat dus niet om reële kosten, maar om 
een schatting op basis van boekhoudkundige gegevens. 

Voor 2020 is de verdeling van deze kosten bij D.A.S is als volgt:  

- de post Acquisitiekosten:             26,43 %  

- de post Administratiekosten:       9,99 %  

Als u zelf kwitanties drukt, dient u bij de vermelding van de kosten en lasten volgende 
disclaimer te voorzien:   

“Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel 
de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook 
andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het 
bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. De hierboven opgegeven 
ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking 
van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, 
na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat 
immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde 
prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de 
samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).” 

Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste 
boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene 
vergadering."  
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