
PROFESSIONALSPROTECTING

PROTECT
P R O T E C T I N G  P R O F E S S I O N A L S

Tel. 32 (0)2 411 41 14 • www.protect.be

Activiteitenrapport
2016



| 2

1 —  Editoriaal 3

2 —  Samenstelling comités 4

3 —  Jaarverslag 2016 6

4 —  Protect in 2016 10

5 —  Protect informing professionals 12

6 —  Polissen 13

7 —  Visie en mission statement 14

INHOUD

kantoorgebouw Protect



Ides Ramboer

| 3

Tot voor enkele jaren konden de verzekeraars aansprakelijkheid in het 

algemeen en beroepsaansprakelijkheid in het bijzonder zich veroorloven 

om een combined ratio van meer dan 100% te hebben. Voor niet-

ingewijden, de combined ratio is de verhouding tussen de schadelast, 

verhoogd met de algemene kosten en de verdiende premies.

Nazicht van statistieken leert ons dat die ratio bij bepaalde verzekeraars 

hoger was dan 120%, wat dus een technisch verlies inhoudt van meer 

dan 20%. Geen nood echter, aangezien dit verlies ruimschoots werd 

gecompenseerd door de opbrengsten van financiële activa.

De overheids- en bedrijfsobligaties op lange termijn noteerden gedu-

rende een bepaalde periode intrestvoeten van zelfs meer dan 10%. 

Tevens belegden verzekeraars een belangrijk deel in beursgenoteerde 

aandelen. Met een beleggingsportefeuille die tot viermaal het jaarin-

casso bedroeg en een gemiddelde opbrengst van meer dan 7% kon 

de onderneming nog behoorlijke winsten genereren, zelfs al was er 

technisch verlies. 

Het kan echter verkeren. Onder meer omwille van de Solvency 

II-maatregelen beleggen de verzekeraars nu veel minder in aandelen. 

Daarnaast worden de obligaties die op eindtermijn komen, herbelegd 

aan interestvoeten die gedecimeerd zijn. Dit leidt ertoe dat goede 

technische resultaten een absolute noodzaak zijn en een absolute voor-

waarde tot slagen. 

Protect heeft hierop geanticipeerd. Al meerdere jaren volgt een team 

nauwgezet de schadestatistieken op en waar nodig wordt dossier per 

dossier ingegrepen. Als dit al kan leiden tot een lichte terugval van het 

incasso, dan is het effect op het resultaat wel positief. Jaar na jaar daalt 

de combined ratio tot een niveau dat er voor zorgt dat Protect niet 

afhankelijk is van financiële opbrengsten om een positief resultaat neer 

te zetten.

VERPLICHTE BOUWVERZEKERING

Waar Protect al sinds haar bestaan voor ijvert, zal hoogstwaarschijnlijk 

een feit worden in de huidige legislatuur: de verplichte verzekering bij 

de oprichting van gebouwen. 

Behoudens onverwachte gebeurtenissen zal de wetgeving dienaan-

gaande uit een dubbel luik bestaan. Enerzijds zullen alle dienstverleners 

die bij de oprichting van een gebouw betrokken zijn, verplicht worden 

- net als de architecten - om hun totale aansprakelijkheid te verzekeren. 

Anderzijds komt er een specifieke wetgeving voor de aannemers.

Deze laatsten zullen dan verplicht worden om hun tienjarige aanspra-

kelijkheid te verzekeren, voor wat de gesloten ruwbouw in de woning-

bouw betreft.  

Alhoewel deze oplossing niet beantwoordt aan de inhoud van het arrest 

van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007, is het initiatief toch een 

eerste stap in de richting van een algemene en volledig verplichte verze-

kering in de bouwsector. Protect juicht het initiatief toe, werkt mee aan 

de realisatie en volgt de evolutie op. De toekomst zal uitwijzen in welke 

mate een uitbreiding wenselijk is, zowel naar inhoud (volledige aanspra-

kelijkheid), als naar domein (ook andere constructies dan woningbouw).

Ides Ramboer

Voorzitter van de Raad van Bestuur

EDITORIAAL

Het kan 
verkeren…
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De Raad van Bestuur brengt u hierbij verslag uit over de statutaire jaar-

rekening betreffende het boekjaar 2016.

1. DE JAARREKENING

1.1. Premievolume en polissen  

De totale brutopremie (code 710.1) bedroeg in 2016 32.397.130 EUR, 

ten opzichte van 33.777.924 EUR in 2015, wat een daling van 4,09 % 

vertegenwoordigt.

De daling situeert zich voornamelijk in de herverzekeringsactiviteiten, 

waarbij het niet zo zeer een daling van het incasso betreft, dan wel een 

overschakeling van bruto naar netto. Daarnaast verdween het premie-

volume van de portefeuille beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar 

volledig naar aanleiding van het afsluiten van een collectieve polis door 

het BIV.

Het bruto premie-incasso beroepsaansprakelijkheid architecten en ont-

werpers (inclusief Enige Werven) kende een lichte daling.

1.2. Financieel resultaat - beleggingsportefeuille

De totale beleggingsportefeuille steeg met 8.630.559 EUR (een stijging 

van 7,24% ten opzichte van 31/12/2015).  

Het saldo van de financiële opbrengsten en lasten (code 712 – code 

614) (inclusief de afschrijvingen op de beleggingsinvesteringen) 

bedroeg 1.498.670 EUR, hetgeen correspondeert met een rendement 

van 1,17% ten opzichte van de boekwaarde van de beleggingsporte-

feuille per 31/12/2016.

De afschrijvingen op de onroerende investeringen beliepen 651.962 EUR.

Er werd een uitzonderlijke waardevermindering geboekt op één van de 

panden ten bedrage van 2.016.888 EUR op de onroerende beleggings-

portefeuille gezien deze duurzaam is.

De beleggingsportefeuille bedraagt 127.834.688 EUR en is als volgt 

sa mengesteld: 

onroerende goederen 17.341.559 EUR = 14 %

obligaties en vastrentende effecten 92.175.265 EUR = 72 %

aandelen en deelnemingen  6.006.354 EUR = 5 % 

deposito’s en overige  9.407.180 EUR = 7 %

deposito’s bij cederende instellingen: 2.904.330 EUR = 2 %

Onder “deposito’s bij cederende instellingen” zijn de deposito’s (in 

cash) geboekt die werden gevormd in het kader van de herverzeke-

ringsactiviteiten van Protect nv; in boekjaar 2015 werden deze depo-

sito’s opgenomen in de rubriek vorderingen uit hoofde van herverzeke-

ringsverrichtingen (code 412).

JAARVERSLAG
2016

Rebecca Ramboer
gedelegeerd bestuurder &
voorzitter Directiecomité
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Het financieel beleid van Protect blijft strategisch conservatief en 

behoudsgezind en heeft als doel de volatiliteit van de aandelenmarkt te 

vermijden door vooral te beleggen in vastrentende effecten en onroe-

rende goederen.

1.3. Schadelast en technische voorzieningen

De totale schadelast, inclusief de interne schadebeheerskosten bedroeg 

16.869.886 EUR vóór herverzekering. 

Ten opzichte van de verdiende brutopremies voor herverzekering is dit 

57,43 %. 

Vorig jaar bedroeg dit 65,61 %, wat een daling is van 8,18 %.

De technische voorzieningen groeiden met 4.857.634 EUR, van 

133.891.192 EUR naar 138.748.826 EUR. 

Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de premiereserve 

(3.022.152 EUR waarvan ruim de helft toe te wijzen is aan de polissen 

RCD van aannemers in Frankrijk).

De bruto schadebetalingen bedroegen in 2016 15.034.405 EUR, het-

geen opnieuw een stijging is ten opzichte van vorig jaar. 

Het aandeel van de herverzekering in de technische voorzieningen is 

evenredig gestegen van 18.643.456 EUR in 2015 tot 21.799.684 EUR 

eind 2016.

Hierdoor bedraagt de totale schadelast na herverzekering 63,55 % ten 

opzichte van de verdiende brutopremie na herverzekering (tegenover 

73,53 % in 2015).

De verhouding technische voorzieningen versus verdiende brutopremies 

vóór herverzekering beloopt 4,72 ten opzichte van 4,23 vorig jaar.

1.4. Ondernemingsresultaat & winstverdeling

Protect sluit het boekjaar af met een winst na belastingen van 

1.524.706 EUR.

Na een aanpassing van de vrijgestelde reserve (342.660 EUR) bedraagt 

de te bestemmen winst 1.182.046 EUR. 

Co-working space “flexbox” in Katelijnepoort Business Center Brugge

Technische voorzieningen vóór herverzekering in EUR (x € 1.000)
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Er wordt voorgesteld om een dividend uit te keren aan de aandeelhou-

ders van 30 EUR bruto per aandeel, wat het totaal aan dividenden op 

154.290 EUR bruto brengt.

Er wordt een tantième voorgesteld van 154.000 EUR. Er wordt tevens 

geopteerd om 850.000 EUR toe te wijzen aan de beschikbare reserve en 

het saldo van 23.756 EUR aan de post overgedragen winst.

1.5. Eigen vermogen – achtergestelde schulden

Het boekhoudkundig eigen vermogen stijgt na winstverdeling met 1.216.416 

EUR tot 13.686.919 EUR.

De achtergestelde schulden blijven ongewijzigd op 2.000.000 EUR.

2. BESPREKING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S.

Het belangrijkste risico van de onderneming bestaat uit het verzeke-

ringstechnisch risico. Dit risico volgt uit de onzekerheid qua frequentie 

en ernst van de schades, doch blijft onder controle mede dank zij een 

aangepast acceptatie - en tarificatiebeleid, een veilige herverzekerings-

politiek en een prudentieel beleid inzake de schadereservering. 

Het marktrisico heeft een beperkter impact gezien Protect geen verplich-

tingen heeft inzake gewaarborgde rentevoeten (cfr. Leven). Eventuele 

marktcorrecties zouden wel een impact kunnen hebben op het financi-

eel resultaat, doch dit risico wordt door een streng conservatief beleg-

gingsbeleid onder controle gehouden.

3. VERMELDINGEN – GOEDKEURING JAARREKENING 
– KWIJTING

De Raad van Bestuur meldt dat er zich geen omstandigheden hebben 

voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk 

zouden kunnen beïnvloeden.

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Gedurende het boekjaar hebben geen wijzigingen in het geplaatst 

kapitaal plaatsgevonden door een beslissing van de Raad van Bestuur 

waarover verslag moet worden uitgebracht zoals opgelegd door artikel 

608 Wetboek van vennootschappen.

Tijdens het boekjaar werd niet beslist tot uitgifte van converteerbare 

obligaties, obligaties met warrant of zuivere warrants binnen de gren-

zen van het toegestane kapitaal door een beslissing van de Raad van 

Bestuur.

Leefgroep De Balans door DERTIEN12
Foto © Filip Dujardin
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Gedurende het boekjaar heeft noch de vennootschap, noch een recht-

streekse dochtervennootschap, noch een persoon die handelt in eigen 

naam maar voor rekening van de vennootschap of diens rechtstreekse 

dochtervennootschap aandelen van de vennootschap verworven.

Gedurende het boekjaar heeft de vennootschap geen totaal volgestorte 

eigen aandelen in pand genomen.

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar eindigend op 

31/12/2016 geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden 

die vallen onder toepassing van artikel 523 van het Wetboek van ven-

nootschappen.

In het boekjaar afgesloten op 31/12/2016 werden er geen financiële 

instrumenten gebruikt, in de zin van artikel 96,8° van het Wetboek van 

vennootschappen.

De Raad van Bestuur heeft geen kennis van gebeurtenissen die zich na 

het afsluiten van het boekjaar voordeden, en evenmin zijn er omstandig-

heden bekend die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk 

zouden kunnen beïnvloeden.

Gezien de aard van haar activiteiten waren er bij Protect geen werk-

zaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in het voor-

bije boekjaar. 

De Raad van Bestuur verzoekt de Algemene Vergadering om Dhr. 

John Heller te benoemen als onafhankelijk extern bestuurder vanaf de 

Algemene Vergadering van 2017 voor een duur van 6 jaar tot sluiting 

van de Algemene Vergadering van 2023 en dit onder voorbehoud van 

goedkeuring door de NBB.

De NBB wordt voorafgaandelijk op de hoogte gebracht van de voor-

dracht tot benoeming.

De Raad van Bestuur heeft geen overige benoemingen of ontslagen 

voor te stellen.

De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering van de aan-

deelhouders de jaarrekening afgesloten per 31/12/2016 goed te keuren.

De Raad van Bestuur verzoekt om ingevolge de wet en de statuten 

aan de bestuurders en per afzonderlijke stemming aan de commissaris 

kwijting te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende 

mandaat.

Opgemaakt te Brussel, 22 maart 2017

namens de Raad van Bestuur

Rebecca Ramboer

Secretaris van de Raad van Bestuur

Zorggroep Dorp nr. 2 Koningin Fabiola door LLOX Architecten
Foto © Frans Switsers
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In 2015 bestond Protect 25 jaar, wat op 28 april 2016 werd gevierd 

met een concert in Theater Vaudeville te Brussel. Na een kwarteeuw 

dé referentie te zijn als onafhankelijke beroepsaansprakelijkheidsverze-

keraar voor architecten en ingenieurs, zijn wij ook wat betreft ABR-

verzekeringen en decennale verzekeringen hét aanspreekpunt in de 

Belgische bouwsector. 

Het ligt echter niet in onze stijl om op onze lauweren te rusten en niet 

te blijven streven naar innovatie en groei. Dit doen we o.a. door te wer-

ken aan nieuwe producten, ook in het kader van de nieuwe verplichte 

verzekering voor aannemers en ontwerpers, de verdere ontwikkeling 

van onze relatie met de verzekeringstussenpersonen en ook door intern 

te blijven evalueren wat er beter kan. Zo werkten we in 2016 aan de 

productverfijning van onze enige werfpolis en lanceerden de online tool 

My Protect Agent.

LANCERING DIGITALE TOOL MY PROTECT AGENT

Protect wil professionals niet alleen beschermen, maar ook ondersteu-

nen. In 2016 boden we makelaars daarom de online tool My Protect 

Agent aan als extra dienstverlening. Dit uitgebreid agentenluik geeft 

makelaars via een privaat luik op onze website toegang tot hun porte-

fuilleinfo en een kennisdatabank. Door deze nuttige info te delen kun-

nen we onze gezamenlijke klanten nog beter van dienst zijn.  

SCHERPSTELLING DNA: “WIJ ZIJN ARCHITECTEN”

In het kader van de interne evaluatie stelden we in 2016 ons DNA terug 

scherp. 

Meer dan ooit focussen we ons op architecten en ingenieurs met een 

grote beroepsverantwoordelijkheid, professionals die zich optimaal op 

hun creatieve kerntaak moeten kunnen richten. 

Als verzekeraar willen wij hen dan ook zoveel mogelijk ontzorgen, door 

hen adequate voorlichting, technisch en juridisch hoogstaande begelei-

ding en resultaatgerichte actie te bieden. Om dit optimaal waar te kun-

nen maken, maakten we vijf werven op, vijf concrete zaken waar we 

nu met ons 45-koppig team aan werken. De namen van onze werven 

refereren naar een fototoestel omdat we met Protect een foto opmaak-

ten na 25 jaar activiteit en - net als een fototoestel - ons DNA willen 

scherpstellen. 

1. Onze eerste werf kreeg de toepasselijke naam loep. We willen  

nog meer dan vroeger de nadruk leggen op architecten, inge-

nieurs en verzekeringstussenpersonen en hen zoveel mogelijk  

ontzorgen. 

2. Met onze tweede werf, panorama, willen wij ons blikveld verbreden 

en onze klant nog beter leren kennen. Waar is hij mee bezig, wie zijn 

zijn klanten en medewerkers, met wie werkt hij samen? Persoonlijk 

contact is waar het om draait. 

PROTECT 
IN 2016
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 In het kader van deze werf stuurden we in het najaar van 2016 een 

grootschalige enquête uit naar onze klanten, zowel telefonisch als 

via mail. In die enquête peilden we bij architecten en makelaars naar 

het beeld dat zij hebben van Protect. Woorden die bleven hangen, 

waren kwaliteit, toegankelijkheid, persoonlijk contact en juridische 

ondersteuning.

3. Met flash, onze derde werf, willen we de toegevoegde waarde die 

wij voor onze klanten vormen, ook duidelijk tastbaar en zichtbaar 

maken. We willen nog duidelijker kenbaar maken op welke extra 

diensten onze verzekerden gratis een beroep kunnen doen. Protect 

is immers meer dan een verzekeraar.

 Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze betalingsaanvragen. Aan de 

prijs of de inhoud van onze diensten werd niets gewijzigd, maar door 

transparanter te communiceren over de verschillende diensten in 

ons basispakket, werd het voor de klant wel tastbaar wat hij precies 

betaalt en welke extra services hij hiervoor in de plaats krijgt.

4. Verder willen we inzoomen, het verschil in elk contact met de klant 

bewust organiseren. Onze persoonlijke aanpak was al één van onze 

sterkhouders, maar we willen die aanpak nog meer concretiseren en 

in de praktijk omzetten. Klantvriendelijkheid en persoonlijk contact 

staan centraal en werden samengevat in onze “10 essentials” wat 

betreft onze aanpak en communicatie met de klant en makelaar.

5. De laatste werf heet Apple. Net als dit Amerikaans elektronicabedrijf 

willen ook wij bij Protect voorop lopen. Mee zijn en vóór zijn; mee 

zijn in de leefwereld van de architect en vóór zijn om hem nog beter 

te kunnen ontzorgen. Zo werkten we intern aan een nieuwe digitale 

tool die in 2018 gelanceerd zal worden.

We kunnen ook met fierheid zeggen dat ons meerjarenwerk aan de 

verbetering van de rentabiliteit van de portefeuille beroepsaansprakelijk-

heid zijn vruchten begint af te werpen en dat de implementatie van de 

kwantitatieve solvabiliteitsmarge en de kwalitatieve regels die Solvency II 

vereist, veruit gefinaliseerd zijn. 

Beide resultaten zijn meer dan bevredigend. Qua rentabiliteit stellen we 

een verbetering van de schadefrequentie en schaderatio vast. We stellen 

eveneens vast dat ons streven naar meer minnelijke regelingen zich nu 

ook vertaalt in een versnelling van de schadebetalingen met een positief 

effect op de uitgaven als gevolg. 

We hopen dat ook de invoegetreding van de verplichte tienjarige verze-

kering voor aannemers en andere dienstverlenende bouwpartners een 

verder positief effect op de schaderatio zal hebben in de toekomst. 

Ook de berekeningen van Solvency II die we t.a.v. de NBB hebben opge-

leverd, zijn meer dan bevredigend. Voor ons als monobrancheverzeke-

raar met long tail business hebben deze immers een zeer belangrijke 

impact op de kwantitatieve pijler.

Rebecca Ramboer

Voorzitter directiecomité

Take Off Stadsontwerp door Bontinck Architecture and Engineering 
Foto © Koen Van DammeFeest 25-jarig bestaan, Theater Vaudeville te Brussel

MEERJARENPLAN AANPAK RENDABILITEIT EN  
SII-INTEGRATIE
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INFORMING PROFESSIONALS

datum locatie onderwerp sprekers

19 januari ’16 
26 januari ’16

Gent & Mechelen Brandveiligheid Christophe Roelandt, directeur schade Protect
Sven Eeckhout, ing. hoofdadviseur WTCB
Yves Martin, ir. afdelingshoofd WTCB

26 mei ’16 Louvain-La-Neuve Rénovation de façades Marcel Mertens, directeur productie Protect 
Laurent Cottenier, architect
Patrick Beauvois, directeur Euracor

7 juni ‘16
9 juni ‘16
14 juni ‘16

Casteau, Luik & Lou-
vain-La-Neuve

Assurances techniques de la construction Marcel Mertens, directeur productie Protect 
Arnaud Degaudinne, account manager Protect
Laurent Collin, senior account manager Protect

21 juni ‘16 Gent Technische aandachtspunten bij gevelrenovaties en de 
verzekering ervan 

Marcel Mertens, directeur productie Protect 
Joost Beke, zelfstandig expert

29 november ‘16 Hasselt Brandveiligheid Christophe Roelandt, directeur schade Protect
Sven Eeckhout, ing. hoofdadviseur WTCB

30 november ‘16 Luik Sécurité incendie Marcel Mertens, directeur productie Protect 
Yves Martin, ir. afdelingshoofd WTCB

SEMINARIES 2016

datum soort onderwerp 

Januari ‘16 E-news Tip: Stel de veiligheidscoördinator aan voor ontwerpfase

Februari ‘16 Nieuwsbericht Bevestiging Hof van Beroep Brussel: de rechtsgeldigheid van de clausule lichte verborgen gebreken

Maart ‘16 Nieuwsbericht Nieuw vanaf 23 februari 2017: de omgevingsvergunning

Maart ‘16 E-news Brandveiligheid: de aandachtspunten samengevat

Juni ‘16 E-news Haard- of schouwbrand: slaat de vlam over naar u?

Juni ‘16 Nieuwsbericht Opdracht architect kan beperkt worden tot ruwbouw-winddichtfase

September ‘16 E-news Facultatieve / verplichte toevoeging van V&G-documenten bij een offerte

September ‘16 E-news Wat de gewijzigde EPB-regelgeving inhoudt voor de bouwpartners

September ‘16 E-news De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade

Oktober ‘16 E-news De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen

Oktober ‘16 Nieuwsbericht Ministerraad keurt voorontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers,  
architecten en andere dienstverleners in de bouwsector goed

November ‘16 E-news Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico’s

November ‘16 E-news Het milieueffectenrapport: wat zijn uw verplichtingen?

November ‘16 Bulletin nr 61 Geen verzekering voor aannemers. Betaalt de architect het gelag? 

November ‘16 Bulletin nr 61 Rondetafelgespek: Naar een consumentgerichte rechtspraak en verzwaarde verantwoordelijkheid voor  
ontwerpers

November ‘16 Bulletin nr 61 Naar een verplichte BA verzekering aannemer? Huidige stand van zaken

December ‘16 E-news Kritische blik op verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: verandert er iets voor  
de architect?

NIEUWBERICHTEN  / E-BULLETINS  /  BULLETINS 2016

IN DE PERS

Rondetafelgesprek bij NAV: “Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid” – NAV News – 18 februari 2016
Bedenkingen bij wetsontwerp verplichte tienjarige BA verzekering voor alle bouwpartners – De Verzekeringswereld – 1 april 2016
Hoe kijken de middelgrote verzekeraars naar de distributie? Hoe willen ze makelaars steunen? – De verzekeringswereld – oktober 2016
Deze artikels zijn consulteerbaar via https://www.protect.be/nl/nieuws/c/4/Persberichten
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POLISSEN

PROTECT: polissen
beroepsaansprakelijkheid

PROTECT:
technische polissen

PROTECT: andere polissen 
voor professionals

 Ontwerpers in de  
 bouwsector:
- Architecten
- Ingenieurs-studiebureau’s
- Landmeters-experten
- Veiligheidscoördinatoren
- Energiedeskundigen
- Interieurarchitecten
- Landschapsarchitecten
- ...

 ABR: Alle bouwplaats
 risico-verzekeringen

 Rechtsbijstand

 Ongevallenpolissen
- Individueel
- Collectief

 Garantieverzekering
- Projectpolissen  
  (gevelrenovatie)
- Abonnementspolissen

 Ontwerpers aanverwante
 sectoren a/d bouw
- Milieucoördinatoren
- Milieudeskundigen10

 Andere professionals
- Verzekeringsmakelaars
- ...

10

10

 Decennale België
- Projectpolissen
- Abonnement

 Decennale Frankrijk
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VISIE

Het is de ambitie van Protect om Solvency II volledig te integreren, 

jaarlijkse positieve resultaten te boeken en de groei van de markt te 

volgen met voldoende rendabiliteit.

MISSIE

Protect wil de marktleider zijn in het ondersteunen en beschermen 

van de intellectuele, vrije en dienstverlenende beroepen, op een 

persoonlijke en professionele manier, en met een bijzondere affiniteit 

voor de beroeps-, de bouw- en technische verzekeringen.

Innovatie

Beschermen

Service
Ondersteunen

Kwaliteit

VISIE & MISSION 
STATEMENT



CONTACT

Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette

B-1080 Brussel / Bruxelles 

T 32 (0)2 411 41 14

F 32 (0)2 411 19 29

RPR Brussel 0440.719.894

Bank IBAN BE39 5230 8020 3719

NBB 1.009 - FSMA 106009A

info@protect.be 

www.protect.be

kantoorgebouw Protect


