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1. Samenvatting 

DAS Belgium is een Belgische rechtspersoon die voor 99,99% in handen is van ERGO 
Versicherung AG, gevestigd in Duitsland. De ERGO Group is een 100% aangesloten 
onderneming van Munich Re, een van de grootste herverzekeringsmaatschappijen ter 
wereld. DAS Belgium is een monolineverzekeringsmaatschappij met uitsluitend 
activiteiten in het domein rechtsbijstand. 

Het verhaal van DAS Belgium begon al in 1917 om de toeschouwers rond het 
racecircuit van Le Mans rechtsbijstand te bieden. Vandaag is DAS Belgium de 
marktleider in de rechtsbijstandsector in België en wil het die positie in de toekomst 
verder bestendigen. 

 

1.1 Bedrijf en prestaties 

Vanuit een verzekeringsstandpunt, ondanks de bescheiden groei van de economie in 
België die nog meer negatief werd beïnvloed door de COVID-19 pandemie, overtrof 
de groei van DAS Belgium de markt en is goed voor een stijging van 5,1% van de 
geboekte premies. In totaal bedragen de in 2021 geboekte premies 126,4 miljoen 
euro. Dat hoge groeicijfer is toe te schrijven aan de tot eind maart 2021 aanhoudende 
impact van de tariefverhoging van 5,5% op verschillende producten in combinatie met 
een lager opzeggingspercentage sinds 2020. 

Deze inkomsten werden gebruikt voor het adequaat opvangen van de interne en 
externe kosten van 62.898 claims (2020: 57.417 claims), wat leidde tot een 
overeenkomstige verliesratio van 58,5% (2020: 54,7%). De stijging van de verliesratio 
kan worden verklaard door waarschuwingssignalen over de betalingsniveaus, wat 
volledig tot uiting komt in de technische reserves voor het lopende jaar. 

De bedrijfskosten zijn gedaald, wat leidt tot een kostenratio van 36,4% (2020: 37,4%). 
De kostenratio is in 2021 licht gedaald, voornamelijk door de afwezigheid van de 
verkoopdirecteur gedurende bijna het hele jaar 2021, gedeeltelijk gecompenseerd 
door stijgende kosten die worden toegeschreven aan het IFRS 17-project. De 
gecombineerde ratio vóór herverzekering (BEGAAP) 2021 was in lijn met de prognose 
en gelijk aan 95,2% (2020: 92,2%). 

Het beleggingsresultaat daalde aanzienlijk van een positief resultaat van 2,1 miljoen 
euro tot een negatief resultaat van 0,8 miljoen euro, wat neerkomt op een verschil van 
2,9 miljoen euro. Dat is voornamelijk het gevolg van een strategie van 
risicovermindering die resulteerde in een aanzienlijke stijging van de gerealiseerde 
winsten met 1,4 miljoen euro tot een totaal van 2,3 miljoen euro in 2020. De impact 
voor 2021 is een negatief rendementsresultaat. De aanhoudend lage rentevoeten en 
de risicovermijdende strategie van de voorbije jaren waren de voornaamste oorzaken 
van de daling van de recurrente beleggingsopbrengsten. Daarnaast moest op het 
einde van het jaar een waardevermindering van 0,3 miljoen euro worden geboekt. Er 
werd ook een terugname van een waardevermindering op ons aandelenfonds geboekt 
voor een bedrag van 0,2 miljoen euro. 



DAS Belgium levert een actieve bijdrage aan het huidige ERGO Strategy Programme 
2 (ESP2) met betrekking tot elk van de drie dimensies, ‘Scale’ (schaal), ‘Shape’ (vorm) 
en ‘Succeed’ (succes). Het programma loopt tot 2025. Het strategisch basiskader van 
DAS Belgium is gebaseerd op het ‘product leadership’-kader van Treacy en Wiersema. 

Een focus op productleiderschap betekent dat men zich richt op het voortdurend 
leveren van het beste product op de markt. Het betekent in het bijzonder: 

✓ tegemoetkomen aan de behoeften (of de behoeften creëren) van de 
markt in zijn geheel en niet van de individuele klant; 

✓ een premium marktprijs bereiken door de ervaring die het product 
biedt; 

✓ een voortrekker zijn op de markt en de markt ‘creëren’. 

DAS Belgium zal de komende jaren als toonaangevende rechtsbijstandsverzekeraar in 
België de beste producten en diensten in zijn klasse blijven leveren. 

DAS bevordert actief een nieuwe interne bedrijfscultuur die het mogelijk maakt een 
voortrekker op de markt te zijn met een snelle maar kwalitatief hoogstaande 
productontwikkeling en klantgerichte dienstverlening. Het gekozen organisatiemodel 
is gebaseerd op zelfsturing. 

DAS werkt actief aan de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen naast het 
belangrijke makelaarskanaal dat nog steeds meer dan 60% van de markt voor niet-
levensverzekeringen vertegenwoordigt. 

Update over de weerslag van de COVID-19-pandemie: 

Het Directiecomité van DAS Belgium heeft op 28.02.2020 zijn crisismanagementplan 
met betrekking tot de situatie van het coronavirus opgestart. Er werd een speciaal 
crisisteam opgericht, bestaande uit alle leden van het Directiecomité. 

Er werden stapsgewijze maatregelen genomen in overeenstemming met het draaiboek 
voor pandemieën van het bedrijf, gebaseerd op een gedefinieerde schaal van vier 
niveaus, gaande van zeer beperkte acties tot een volledige lockdown van het bedrijf. 

In de loop van 2021 werkte het bedrijf nog steeds hoofdzakelijk op afstand van thuis 
uit. Het gebruik van kantoren werd beperkt tot belangrijke vergaderingen, hr-
wervingsprocessen, expeditieproces, IT-helpdesk in Brussel. De werknemers mochten 
één dag per week naar kantoor komen (max. 20% van de capaciteit bezet). 

De continuïteit van alle kritieke processen van het bedrijf is momenteel gewaarborgd. 
Er zijn continuïteitsmaatregelen genomen en deze zullen van kracht blijven zolang de 
situatie bijzondere maatregelen vereist. 

Het management volgt de ontwikkeling van de situatie op de voet om passende 
maatregelen te nemen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. Het 
bedrijf beschikt over een stevige financiële en operationele basis om de gevolgen van 
deze pandemie op te vangen. 



 

1.2 Governancesysteem 

Het governancesysteem van het bedrijf is de afgelopen jaren verbeterd om te voldoen 
aan de Solvency II-vereisten. In 2021 werden de volgende acties ondernomen: 

• Regelmatige bijwerking van het ‘Beleidslijnen’-pakket 
• Er werd een herziening uitgevoerd van de organisatiestructuur van het bedrijf. 

De samenstelling van de niet-uitvoerende bestuurders is geherstructureerd en 
er is een nieuwe Compliance Officer aangesteld met ingang van oktober 2021. 

• Het ‘Fit & Proper’-onderzoek van 2021 meldt sterke positieve resultaten, 
waarbij geen belangrijke zwakheden werden vastgesteld, en een algemene 
afstemming van de deelnemers, voornamelijk de Raad van Bestuur, met 
betrekking tot de strategie van het bedrijf en hun bijdrage daaraan. 

• In het licht van de resultaten van een interne audit over IT-beveiliging werden 
verscheidene acties ondernomen om het IT-beveiligingskader drastisch te 
verbeteren. In de loop van 2021 zijn alle maatregelen van de IT-audit 
geïmplementeerd, waardoor het algemene IT-beveiligingskader van het bedrijf 
is verbeterd. 

• Na de beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem staat 
er nog slechts één maatregel open in verband met de uitvoering van de 
bezoldiging/commissie voor verkoop. Het actieplan loopt momenteel en zal 
tegen eind 2022 zijn afgerond. 

De belangrijkste sleutelfuncties zijn binnen het bedrijf adequaat geïmplementeerd, wat 
resulteert in een algemeen doeltreffend governancesysteem. 

De ontwikkeling van het systeem voor risicobeheer en interne controle werd in 2021 
voortgezet en maakte het mogelijk de risicostrategie van het bedrijf verder te 
versterken en aan te scherpen. 

 

1.3 Risicoprofiel 

Het risicoprofiel van het bedrijf wordt adequaat beschreven en opgevolgd binnen het 
systeem voor risicobeheer en interne controle. 

Het verzekeringstechnisch risico van het bedrijf wordt geëvalueerd op basis van 
ondernemingsspecifieke parameters, terwijl andere componenten worden 
geëvalueerd op basis van de standaardformule. 

Risico’s waarmee geen rekening wordt gehouden in de standaardformule (strategisch 
risico, reputatierisico enz.) worden behandeld in het kader van de ‘algehele 
solvabiliteitseisen’ die in het ORSA-verslag worden beschreven. 

In de risico- en kapitaalbeheerstrategie van DAS Belgium wordt op passende wijze 
rekening gehouden met risicobeperkende technieken. Sinds 01.10.2015 is een 
herverzekeringscontract van kracht met ERGO Versicherung AG. 

De belangrijkste risico’s waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, zijn: 



• Verzekeringstechnische risico’s: als monolineschadeverzekeraar en rekening 
houdend met zijn relatief risicovermijdend beleggingsbeleid, zijn de risico’s 
verbonden aan de reserverings- of de prijsprocessen het meest significant voor 
het bedrijf. 

• Strategische risico’s: door de aanhoudende verstoring van de 
verzekeringsmarkt en de strategische programma’s die op groepsniveau en op 
lokaal niveau worden ontwikkeld, wordt het bedrijf geconfronteerd met 
belangrijke risico’s inzake veranderingsbeheer en cultuur. 

• Operationele risico’s: door de talrijke veranderingen binnen het bedrijf (van de 
COVID-19-pandemie tot de versnelde digitalisering/automatisering en/of het 
onderzoek naar efficiëntieverbeteringen) evolueren de operationele processen 
van het bedrijf snel, wat vanuit het oogpunt van operationele risico’s extra 
toezicht vereist, in het bijzonder met betrekking tot de werklast die door 
belangrijke afdelingen zoals IT en schadebeheer wordt opgevangen. 

• Marktrisico: deze risico’s omvatten hoofdzakelijk de onzekerheid op de markten 
en de huidige zwakke beleggingsresultaten. 
 

1.4 Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden 

De waardering van activa en passiva is in overeenstemming met de Solvency II-
vereisten: 

• De waardering van beleggingen is gebaseerd op de marktwaarde die door de 
vermogensbeheerder (Munich RE / MEAG) wordt doorgegeven. 

• De waardering van overige activa is gebaseerd op de beginselen van de reële 
waarde. 

• De waardering van de technische voorzieningen is gebaseerd op de vereisten 
van de best mogelijke raming en wordt door de actuariële functie gevalideerd 
in het jaarlijkse verslag van de actuariële functie. 

• De waardering van de overige passiva is gebaseerd op de beginselen van de 
reële waarde. 

• De waardering van de uitgestelde belastingen volgt de Solvency II-vereisten. 
 

1.5 Kapitaalbeheer 

De indeling en aanpassing van het eigen vermogen zijn verantwoord. De volgende 
post is onderworpen aan een specifieke goedkeuring door de toezichthoudende 
autoriteit: 

• Niet-opgevraagd kapitaal als Tier 2 aanvullend eigen vermogen 

De berekening van de SCR en het MCR wordt intern gevalideerd door de 
risicobeheerfunctie, na een eerste raming door de financiële afdeling. Het bedrijf 
verbetert voortdurend zijn controles en processen met betrekking tot de Solvency II-
rapportageverplichting. 

Het bedrijf maakt geen gebruik van overgangsmaatregelen. 



DAS Belgium zorgt voor de voortdurende naleving van de Solvency-vereisten en 
bereikte een Solvency II-ratio van 176% op 31.12.2021 (192% op 31.12.2020). 

Ook aan de minimumkapitaalvereiste (MCR) wordt volledig voldaan. 

 

 
 

Het bedrijf voldeed in het boekjaar 2021 onafgebroken aan zowel de SCR- als de MCR-
vereisten. Het bedrijf is van mening dat de ratio volstaat om de kapitaalvereisten van 
het bedrijf te dekken. Het bedrijf heeft vertrouwen in zijn kapitaalpositie. 

 

31/12/2020 31/12/2021 YTD

Basic own funds
Own Funds items

Total available own funds to meet the SCR (solo)

Total 56.047.860,44 56.254.567,71 0%

Tier 1 - unrestricted 49.193.577,24 49.400.284,51 0%

Tier 1 - restricted 0,00 0,00

Tier 2 6.854.283,20 6.854.283,20 0%

Tier 3 0,00 0,00

SCR 29.119.009,95 31.845.880,26 9%

MCR 13.103.554,48 14.330.646,12 9%

Ratio of Eligible own funds to SCR 192,48% 176,65% -8%

Ratio of Eligible own funds to MCR 375,42% 344,72% -8%


