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COVID-19 
 
Verwijzend naar de circulaire NBB_2020_10 rapporteert Justitia NV de resultaten van de beoordeling 
impact COVID-19 zoals deze ook reeds bezorgd werden aan de NBB. 

Resultaat interne risico-analyse 
 
Het risk team beoordeelde de risico-map vanuit het perspectief van de COVID-19 problematiek en 
kwam tot de volgende conclusies: 
§ Op dit moment wordt de operationele en financiële leefbaarheid van Justitia niet geraakt. De 

beheerder (Vanbreda Risk & Benefits NV) bevestigde formeel de operationele continuïteit en 
dienstverlening mede dankzij de quasi 100% thuiswerkorganisatie. Justitia en haar beheerder 
volgen strikt de door de overheid opgelegde maatregelen. 

§ We noteren in deze extreem volatiele beurstijden een daling van de waarde van de 
aandelenfondsen met evenwel slechts een beperkte impact op de solvabiliteit. 

§ Verzekeringstechnisch en operationeel: Justitia biedt dekkingen hospitalisatie en gewaarborgd 
inkomen aan en gaat uit van een daling van het aantal ‘gewone’ hospitalisaties met daarnaast 
een compensatie door aangiftes voor Corona-infecties. Uit overleg met de beheerder blijkt dat er 
geen tekorten zijn qua capaciteit voor het beheer van de schades. 

Impact op de balans : activa en technische voorzieningen 
 
Justitia noteert vandaag vooral een impact op haar beleggingen (zie hierboven) welke uiteindelijk 
haar (hoge) solvabiliteit niet in het gedrang brengt. De aandelenfondsen en obligatieportefeuille 
maken overigens geen deel uit van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen. 
Een eventuele impact op de technische voorzieningen zal verder duidelijk worden op de komende 
formele rapporteringsmomenten. Justitia is volledig herverzekerd waarbij bovendien de 
verplichtingen van de herverzekeraars contractueel afgedekt worden door extra garantiestellingen.  

Verzekeringsportefeuille, verzekeringsdekkingen en eventuele uitsluitingen voor 
COVID-19  
 
Justitia biedt enkel ziekteverzekeringsovereenkomsten aan in tak 2 (hospitalisatieverzekeringen, 
verzekeringen ambulante kosten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Hoewel het 
hoofdzakelijk om maatwerkcontracten gaat voor grote collectiviteiten, zijn er geen specifieke 
bepalingen die schades ten gevolge van COVID-19 uitsluiten. Voor de hospitalisatieverzekeringen 
kan de huidige COVID-19 situatie aanleiding geven tot meer schadegevallen, hoewel anderzijds heel 
wat geplande opnames voor andere ingrepen uitgesteld worden en momenteel niet doorgaan. Wat 
arbeidsongeschiktheid betreft is er steeds minstens een carenztijd van 30 dagen voorzien, zodat de 
impact bij dit type verzekeringen normaalgezien beperkt(er) zal zijn. Justitia registreert in elk geval 
de opnames specifiek voor COVID-19 zodat het achteraf mogelijk is de financiële impact te 
rapporteren. 
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