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De kers op de 
verzekeringstaart

Op een zaterdag in 1951 nam de 21-jarige Warren Buffett de trein naar 
Washington om meer te weten te komen over de autoverzekeraar GEICO.  

Later dat jaar kocht Warren Buffett zijn eerste aandelen in GEICO en kreeg in 
1995 via Berkshire Hathaway het bedrijf volledig in handen. Buffett gaf later 

twee redenen aan voor zijn investering in GEICO.

Ten eerste, de Government Em-
ployees Insurance Company (GEICO) 
richtte zich vooral op overheidsper-
soneel, een trouw en voorzichtig pu-
bliek waardoor het minder schade-
gevallen had en de prijszetting laag 
kon houden en de winstgevendheid 
hoog. Ten tweede, is er het principe 
van de ‘Float’, wat leidt tot extra be-
leggingswinst, uniek voor een verze-
keraar.
Op beiden gaan we wat dieper in 
aan de hand van een vergelijking 
tussen de Amerikaanse  schadever-
zekeraar Travelers en de gemengde 
verzekeraar Ageas.

DE ‘FLOAT ‘ IS DE KERS!
Een goede verzekeraar heeft twee 
bronnen van inkomsten: winst uit de 
eigenlijke verzekeringsactiviteiten en 
het rendement door het beleggen van 
de ‘Float’.
Wie een auto- of brandverzekering 
afsluit betaalt een premie. Die pre-
mies worden nadien gebruikt door de 
verzekeraar om de eigen operationele 
kosten mee te betalen en om daar-
naast eventuele schadegevallen van 
de polishouder te vergoeden.  Een ver-
zekeraar krijgt dus eerst zijn inkomsten 
en moet pas nadien zijn kosten beta-
len. De gangbare bedrijfslogica is an-
dersom. De reeds ontvangen premies 
worden belegd in obligaties, aandelen 
en andere activa wat de verzekeraar 
een extra bron van inkomsten ople-
vert. Levensverzekeraars hebben het 
momenteel zeer moeilijk om dat extra  

rendement te behalen op de ontvan-
gen premies door de lage rentestand.  
Schadeverzekeraars zijn minder af-
hankelijk van de lage rente, waardoor 
ze momenteel interessanter zijn dan 
levensverzekeraars.  
 
ZONDER GEBAK GEEN TAART
Het gebak voor een schadeverzekeraar 
is en blijft zijn winst uit de eigenlijke ver-
zekeringsactiviteiten. Een goede renda-
biliteit bij de eigenlijke actviteiten is de 
basis. Die berekent men als volgt:

Schade Ratio = Uitgekeerde schade-
claims / Ontvangen Premies
Een Schade Ratio van 60.2% betekent 
dat voor elke 100 USD die een verzeke-
raar bvb. Travelers aan premies int, er 
gemiddeld 60.2 USD als vergoeding voor 
schadegevallen aan de verzekerde wor-
den uitbetaald.

Kosten Ratio = Operationele kosten / 
Ontvangen Premies
Een Kosten Ratio van 33.2% betekent dat 
voor elke 100 EUR die de verzekeraar bvb. 
Ageas aan premies int, deze 33.2 EUR 
operationele kosten maakt om haar ac-
tiviteiten te ontplooien.

De som van beide is de Gecombineer-
de Ratio, wat in feite een omgekeerde 
winstmarge is. De tabel vergelijkt het 
Amerikaanse Travelers met het Belgi-
sche Ageas en dat enkel voor haar af-
deling schade. Ageas haalt slechts een 
vijfde van haar inkomsten uit schade-
verzekeringen, de rest uit levensverze-

keringen. Travelers haalt een duidelijk 
betere winstegevendheid uit haar ver-
zekeringsactiviteiten. De gemiddelde 
Gecombineerde Ratio op 7 jaar komt 
op 93% terwijl Ageas sinds 2009 in fei-
te maar break even draait en dus geen 
winst maakte uit haar activiteiten als 
schadeverzekeraar.

De lagere Schade Ratio geeft aan dat 
Travelers een duidelijk hogere verze-
keringsrendabiliteit uit schadepolissen 
haalt dan Ageas.  Bovendien liggen ook 
de kosten lager. Stormjaar 2011 is tot 
nu toe het moeilijkste jaar ooit voor de 
Amerikaanse schadeverzekeraars en 
dat springt in het oog bij Travelers.  Na-
dien zien we echter dat de Schade Ra-
tio daalt omdat de hogere uitbetalingen 
aan schade stelselmatig verdwijnen en 
tegelijkertijd de verzekeraar haar nieuwe 
premies wat verhoogt.  Ook Ageas ken-
de de voorbije jaren uitzonderlijk slechte 
weersomstandigheden vooral in België 
en het Verenigd Koninkrijk, maar de Ge-
combineerde Ratio bleef in feite heel de 
tijd hoog.  Voor een deel is dit structureel 
door een betere productmix bij Travelers.
Travelers specialiseert zich voornamelijk 
in verzekeringen aan bedrijven, slechts 
27% van de inkomsten komen van stan-
daardproducten zoals auto- en wo-
ningverzekeringen aan particulieren.  Bij 
Ageas is die verhouding net het tegen-
overgestelde met 70% aan ontvangen 
premies bij particulieren. Particulieren 
kiezen vaak zeer prijsbewust hun verze-
kering uit. Het is dus moeilijker om hoge-
re vergoedingen voor schade door 
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bijvoorbeeld een hagelstorm de jaren 
nadien door te rekenen via een hogere 
premie. De schadeverzekeraar riskeert 
zo zijn prijsbewuste klant te verliezen 
aan een concurrent. De markt voor be-
drijven vraagt om meer specialisatie, 
kent meer specifieke risico’s die gedekt 
moeten worden en minder concurrentie.  
Dit alles resulteert in een lagere Schade 
Ratio. Travelers heeft dus een structureel 
voordeel op Ageas via een betere pro-
ductmix.

HOE GROTER DE TAART, HOE DIKKER DE 
KERS?
Niet echt. Met meer dan 300 miljoen in-
woners is de VS een zeer interessante 
markt voor verzekeraars. Een verzekeraar 
socialiseert individuele risico’s op scha-
de door ze te spreiden over de ganse 
populatie. Hoe meer inwoners, hoe beter. 
Een groot marktaandeel is van minder 
belang. Wie als verzekeraar een steeds 
groter marktaandeel nastreeft, loopt het 
risico op een minder kwalitatief klanten-

bestand. Bijvoorbeeld: te vaak de brok-
kenpiloot in plaats van de voorzichtige 
chauffeur die rond de kerktoren blijft 
toeren. Cherry picking voor de lekker-
ste kers dus, niet noodzakelijk de dikste. 
Minder risicovolle klanten laten de ver-
zekeraar toe de ‘Float’ te laten dalen en 
de vrijgekomen cash uit te keren aan de 
aandeelhouders. Daarbovenop reali-
seert Travelers een beleggingsresultaat 
van 3.25% op de zogenaamde ‘Float’, 
duidelijk beter dan de 2.5% bij Ageas.
De betere winstgevendheid op beide 
vlakken resulteert bij Travelers in een 
Rendement op Eigen Vermogen van ge-
middeld 12.5% over de voorbije 10 jaar, 
ongeveer het dubbele van Ageas.  Voor 
een hogere totale rendabiliteit bij Ageas 
in zowel de afdelingen Leven als Scha-
de, is het wachten op een structurele 
en significante stijging van de Europese 
rente.  Ageas is immers voor bijna 80% 
afhankelijk van inkomsten uit beleggin-
gen en slechts 20% van de winst komt 
uit de eigenlijke verzekeringsactiviteiten.  

Travelers zal minder problemen onder-
vinden van een langere periode van 
lage rente. De verzekeringsactiviteiten 
presteren reeds sterk, het rendement op 
de beleggingen ligt nu nog boven de 3% 
en de rente in de VS zal naar algemene 
verwachtingen geleidelijk verder stijgen.  
We zien dan ook Travelers de komende 
jaren beter presteren in rendabiliteit en 
in groei van de boekwaarde per aan-
deel.  Ook het dividend per aandeel kan 
verder groeien a rato van de inkoop van 
eigen aandelen, ongeveer 8%.  Ageas 
is te behouden en dan vooral voor di-
videndbeleggers die netto nog steeds 
meer dan 3% ontvangen, meer dan bij 
Travelers. De groei bij Ageas lijkt ons 
vooral afhankelijk van een stijging in de 
rente en van eventuele overnames.  Het 
eerste is zeer moeilijk in te schatten qua 
timing en grootte, het tweede bleek voor 
andere Europese verzekeraars niet altijd 
de beste keuze te zijn. •

Ratios ROE
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Schade ratio 57,3 61,0 72,9 64,9 57,9 57,6 56,6 60,5 61,1

12,3%Kosten ratio 31,9 32,2 32,2 32,2 31,9 31,4 31,7 31,5 31,9

Gecombineerde ratio 89,2 93,2 105,1 97,1 89,8 89 88,3 92 93,0
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ge

as

Schade ratio 70,8 74,5 70 68,1 64,3 64,4 62,2 63,0 67,2

5%Kosten ratio 33 32,8 31,1 31 34 35,2 34,6 34,0 33,2

Gecombineerde ratio 103,8 107,3 100,1 99,1 98,3 99,6 96,8 97,0 100,4


