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Woord vooraf
‘Fidea meer dan ooit’: met deze vier woorden kunnen we het jaar
2013 meteen in één krachtige slogan samenvatten. Onze ambitie
om onze onderneming verder te ontwikkelen als een zelfstandige
Niet-Levenverzekeraar in de Belgische markt, kreeg afgelopen jaar
duidelijke en tastbare contouren.
Het project Phoenix, opgestart in 2012, ging live. Van Fidea een
autonome verzekeringsmaatschappij maken, dat was van bij
aanvang het doel van dit omvangrijke project. Na een jaar kunnen
we met klem bevestigen dat de hierin uitgetekende interne
organisatie, met een sterke focus op onze distributiekanalen,
volkomen beantwoordt aan de verwachtingen. De huidige werking
ondersteunt de performantie en de efficiëntie, die zo cruciaal zijn
in onze dienstverlening.
De installatie van de nieuwe organisatie was op veel vlakken
voelbaar. Een 60-tal nieuwe medewerkers werden aangeworven.
Medewerkers, teams en departementen namen hun nieuwe
positie in, vaak ook letterlijk. Twee op de drie medewerkers
veranderden van fysieke werkplek.
De andere ambitieuze projecten werden in 2013 uitgevoerd
volgens plan. Alle Fidea-medewerkers werden het voorbije jaar
uitgerust met volledig nieuwe IT-hardware en telefonie, met
daaraan gekoppeld applicaties, die beantwoorden aan de actuele
technologische vereisten. Op 1 januari 2014 startte de uitrol van
een volledig nieuw boekhoudpakket, dat helemaal tegemoet komt
aan de vereisten als zelfstandige maatschappij.
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Het verheugt ons dat we nu al kunnen vaststellen dat we goed op
schema blijven voor de ontwikkeling van de projecten, die in 2014
geprogrammeerd staan.
Na de verwerving van de Zelia-portefeuille, troffen we
maatregelen om deze geleidelijk op de maatstaven van Fidea te
aligneren. In 2014 werken we verder aan de voltooiing van het
migratieproces, zonder hierbij de noden van de distributiepunten
over het hoofd te zien.
De aandacht voor de interne organisatie en de talrijke
veranderingen, weerhield ons er niet van om onze koerswijziging
naar Niet-Leven en naar een meer gesegmenteerde benadering
van ons distributienetwerk verder gestalte te geven. De
distributiesegmenten Retail Noord en Zuid losten de
verwachtingen in. In Business Class, het distributiesegment voor
de bedrijvenwerking, werden de eerste succesvolle stappen gezet
in de verdere profilering van Fidea in ondernemingsverzekeringen.
Toch is er hier nog marge voor verdere groei. Concepten
zoals Trigoon en de Themawerking moeten, samen met een
professionele ondersteuning van de makelaars, ervoor zorgen
dat alle opportuniteiten benut worden. Daarnaast zal een nieuw
actieplan in 2014 de interne werking verder afstemmen op de
specifieke noden en doelstellingen van Business Class.
In het Bancassurance-segment werden sterke resultaten
gerealiseerd in de woonverzekeringen dankzij de cross selling met
woonkredieten. We geloven vast in de verdere groeimogelijkheden
van het bancaire distributienet dankzij onze complementaire
verzekeringsoplossingen.

Het persoonlijk contact met de partnerbemiddelaars gaf inspiratie
om elke dag opnieuw door te gaan op de ingeslagen weg als
zelfstandig verzekeraar Niet-Leven. Zij zijn de ambassadeurs, die de
nieuw toegetreden distributiepunten warm maken voor de opstart
van een partnersamenwerking. Via commerciële acties, met daarin
ruimte voor innovatie, dienstverlening en bekroonde producten,
haalden we het vooropgestelde aantal nieuwe distributiepunten
aan boord. Het vertrouwen dat we van ons distributienetwerk
genieten, is duidelijk zichtbaar in het behaalde jaarresultaat. We
zijn al onze distributiepartners oprecht dankbaar.
Fidea’s zelfstandige positie verdiende extra zichtbaarheid het
afgelopen jaar. Merk- en sponsoringscampagnes, maar ook onze
toetreding tot de sociale medianetwerken LinkedIn en Facebook,
zetten Fidea in de markt als een volwaardige speler, die mee doet
voor een plaats in de top drie in elk verzekeringskantoor.
Al de hierboven beschreven projecten en commerciële activiteiten
liggen mee aan de basis van het mooie jaarresultaat over het
afgelopen boekjaar. Fidea boekt voor 2013 een nettoresultaat
van EUR 37,9 miljoen. In Niet-Leven was er het prima technisch
resultaat, dat resulteert in een brutowinst van EUR 25,3 miljoen.
In Leven werd een brutowinst geboekt van EUR 12,7 miljoen
na dotatie voor winstdeelname en het Fonds voor toekomstige
toewijzingen. De groei van verdiende premies Niet-Leven bedroeg
21,2%. De combined ratio komt uit op 97,4%. Met een expliciete
solvabiliteitsratio van 208% voldoet Fidea ruimschoots aan de
wettelijke vereisten.

Dit mooie resultaat geeft ons vertrouwen om 2014 met een
gezonde dosis ambitie aan te vatten en de gekozen strategie verder
uit te voeren.
Tot slot richten we ons graag tot alle Fidea-medewerkers: dat we
dit mooie jaarresultaat konden neerzetten, hebben we te danken
aan hun inzet. Zij engageren zich om de volgende maanden de
lopende projecten met succes binnen de vooropgestelde termijnen
af te werken zonder daarbij in te boeten op dienstverlening. Wij
zijn daarom ook blij om hen in dit jaarverslag een centrale rol te
geven.
Hoogachtend,

Edwin Schellens
Chief Executive Officer

Thierry Porté
Voorzitter Raad van Bestuur
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Ondernemingsprincipes
Fidea uitbouwen tot een zelfstandige Niet-Leven verzekeraar met een gediversifieerd product assortiment
dat via diverse distributiekanalen aan onze cliënten wordt aangeboden: dat is onze strategische ambitie,
die we met bijzondere aandacht voor de volgende drie ondernemingsprincipes willen realiseren:

1. Customer intimacy
Een onvoorwaardelijke focus op cliënten. Wij luisteren, bouwen aan een vertrouwensrelatie
en leveren producten en diensten die onze cliënten van hun verzekeraar verwachten. Iedere
Fidea-medewerker, ongeacht zijn of haar opdracht binnen het verzekeringsbedrijf, verbindt
zich er toe een uitstekende en persoonlijke dienstverlening te waarborgen met respect voor
verzekeringsbemiddelaar, cliënt, leverancier en andere partijen. Bereikbaarheid, toegankelijkheid,
gedrevenheid: het zijn de bouwstenen van het DNA van Fidea.

2. 	Operational excellence
Operationele uitmuntendheid betekent dat we doen wat we zeggen en dat we verantwoordelijkheid
aanvaarden. We maken onze beloften aan onze cliënten waar door het hele proces vlekkeloos te doen
aansluiten op de behoeften van zowel de distributie als de eindcliënt. Wij bezorgen onze cliënten,
partners en andere medewerkers die toegevoegde waarde die ze verwachten.

3. product leadership
Omdat we naar onze cliënten luisteren en ons aanpassen aan hun veranderende behoeften kan Fidea
zich met een aantrekkelijk productaanbod als de preferente en kwaliteitsvolle verzekeringspartner in
al haar distributiekanalen bevestigen.

6

jaarverslag 2013

Kerncijfers
In EUR 1.000
Brutopremies
Niet-Leven
Leven
recurrente premies
koopsommen

2011
443.269
157.113
286.157
138.878
147.279

2012
373.338
160.316
213.021
140.918
72.103

2013
341.157
194.165
146.992
141.010
5.981

Kosten
Financieel resultaat
Netto resultaat
Eigen vermogen
Belangen derden
Technische voorzieningen

41.097
-9.240
-44.574
231.456

46.236
183.643
70.736
302.191

51.360
194.291
37.928
299.983

3.054.446

3.171.448

3.266.036

158%
211%

195%
406%

208%
320%

Expliciete solvabiliteitsratio
Impliciete solvabiliteitsratio

jaarverslag 2013

7

bruto premies 2013
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Mission Statement

In de Belgische verzekeringsmarkt
Niet-Leven wil Fidea opvallen als een sterk
distributiegerichte verzekeringsonderneming die
kwalitatieve verzekeringsoplossingen aanbiedt.
In de tak Leven garandeert Fidea het actieve
beheer van de cliëntenportefeuille, die in het
verleden werd opgebouwd.
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De verzekeringsoplossingen sluiten zo nauw mogelijk
aan op de behoeften van alle types van tussenpersonen
binnen de distributiekanalen van Fidea. De producten en
concepten moeten de eindcliënt (gezinnen, ondernemers,
kleine en middelgrote bedrijven), die door de financieel
tussenpersonen benaderd wordt, de zekerheid bieden dat
na een verzekerd schadegeval de schade aan goederen of
personen vergoed, hersteld en/of vervangen zal worden.
Fidea staat garant voor hoogstaande kwaliteit, waarmee
ze verwondering bij haar bemiddelaars en cliënten wil
nastreven. De prijs zal, binnen de context van de markt,
afgestemd worden op de rendementsvereisten en

risicoprofielen. Aangepast professioneel advies,
efficiënte processen en systemen ondersteunen en
vervolledigen dit principe. Het creëert de juiste waarde
bij elk type van tussenpersoon in Fidea’s distributienet.
Bereikbare en geëngageerde medewerkers leveren advies
zonder daarbij de behoeften van de zelfstandige financieel
tussenpersoon en de cliënt uit het oog te verliezen.
Zorg, waardering en respect voor alle betrokken partijen
maken het onderscheid en zijn de sterkten van Fidea.
Deze unieke positionering moet Fidea in staat stellen om
op een rendabele manier verder te groeien, in het belang
van alle stakeholders.
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Activiteiten Niet-Leven
DE ECONOMISCHE MARKTOMGEVING

DE MARKT NIET-LEVEN IN 2013

De economische motor kwam in de eurozone maar moeilijk
op toerental. Dit is vooral te wijten aan het afbrokkelend
concurrentievermogen van de bedrijven, de hoge
werkloosheidsgraad en de afbouw van de schuldenpositie
van de overheden. Gezinnen bleven belangrijke uitgaven
nog even uitstellen, al zagen we het afgelopen jaar reeds
een lichte kentering in het spaargedrag. De consument ging
voorzichtig weer op zoek naar alternatieven voor het veilige
maar slecht renderende spaarboekje. De zekerheid van een
pensioenspaarverzekering moest opnieuw plaats ruimen voor de
extra opbrengstmogelijkheden van een pensioenspaarfonds.

In de woningenmarkt werden er 8,2% minder hypothecaire
kredieten toegekend dan in 2012. De daling situeerde zich vooral
in het tweede semester (- 18,0%). Daarmee valt het aantal
nieuwe hypotheekleningen op jaarbasis terug tot op het niveau
van 2009. Verwacht wordt dat een stijging van de rente ook in
2014 tot groeivertraging zal leiden, met alle gevolgen van dien
voor de cross selling met de woonverzekering.

Uit een onderzoek van Unizo blijkt dat, naast de economisch
onzekere tijden, ook het fiscaal beleid en de administratieve
rompslomp mensen ontmoedigt om te starten als zelfstandig
ondernemer. België zag naar schatting 5% minder nieuwe
ondernemingen ontstaan dan in 2012. Vooral Vlaanderen kende,
met een daling van meer dan 10%, beduidend minder starters.
Toch is er ook reden tot optimisme: de overheidsschuld in de
eurozone kende voor het eerst sinds eind 2007 een daling in
absolute termen. Ook de Belgische schuldgraad verminderde en
de Belgische economie deed het minder slecht in vergelijking
met de buurlanden. De crisis sloeg in ons land minder hard
toe dan in de ons omringende landen. Als men de evolutie van
het BBP sedert 2008 bekijkt, dan kenden Duitsland en België
de sterkste groei. In 2013 profiteerde België mee van de Duitse
relance. Vooral de dienstensector droeg bij tot dit resultaat. De
industriële activiteit kende, na nog een dieptepunt begin 2013,
eveneens een merkelijke verbetering. In de bouwnijverheid en de
horeca zette de crisis echter verder door. Het lijkt erop dat deze
sectoren in 2014 zullen heropleven.
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In de markt van de motorrijtuigen kon een recordaantal nieuwe
modellen en historisch hoge kortingen het voorbije jaar niet tot
de verhoopte heropleving van de verkoop leiden. Ook in 2014 is
niet meteen beterschap in zicht. Ondertussen blijft de automarkt
het toneel van opzienbarende technologische vernieuwingen,
die de veiligheid en het comfort van de weggebruiker aanzienlijk
verhogen. Deze innovaties bieden ook de verzekeringssector
nieuwe mogelijkheden.
Na jaren van daling, moeten we ons in 2013 opnieuw aan
een stijging verwachten van het aantal arbeidsongevallen.
Algemeen is er meer aandacht nodig voor een proactief
ongevallenpreventiebeleid. Vooral de landbouwsector kampt
met een hoog aantal ongevallen in vergelijking met het aantal
tewerkgestelden.
De aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven zoals de
‘BA Uitbating’ of de ‘BA na levering’ deden het beter na jaren
van economische crisis.
Met de invoering van de BTW op erelonen van advocaten per
1 januari 2014, diende België voor een inhaalbeweging te zorgen
op de rest van Europa, waar deze BTW al langer werd toegepast.
Gemiddeld zal de rechtsbijstandsverzekering hierdoor 10% meer
kosten dan een jaar voorheen.

De besparingen in de gezondheidszorg, zoals de afschaffing
van de kamersupplementen voor een tweepersoonskamer,
leidden weliswaar tot het afremmen maar nog niet tot een
verlaging van de gezondheidskosten. De verwachting is enerzijds
dat de technologische evolutie op termijn tot betere en
kortere behandelingen leidt, waardoor de kosten beheersbaar
blijven. Daartegenover staat dat de verdere stijging van de
levensverwachting meer mensen op oudere leeftijd confronteert
met zware aandoeningen. De gezondheidszorg blijft daarom een
belangrijk maatschappelijk én economisch debat, waarin ook de
verzekeringssector een cruciale rol speelt.

FIDEA IN DE MARKT
Fidea zette in 2013 consequent haar beleid verder als kwaliteitsvolle
verzekeraar, met een productengamma dat gekenmerkt wordt door
sterke voorwaarden tegen een marktconforme prijs. Deze politiek
wordt duidelijk gesmaakt door de distributie, die dan ook voor
een sterke groei (+ 21%) tekende in het particuliere segment. Het
Elit3-concept (Fidea’s bundeling van polissen voor de particuliere
cliënt) bleef daarbij een van de belangrijkste drivers. In een moeilijke
ondernemingsmarkt kon Fidea haar positie handhaven dankzij
de verdere uitbouw van Trigoon (het verzekeringspakket voor
ondernemers) en de lancering van een derde thema ‘Design en
Interieur’. Dit alles leidde, samen met de overname van Zelia, tot
een mooie incassogroei.
Technisch resultaat Niet-Leven
In Niet-Leven realiseert Fidea een incasso-stijging van 21%. Deze
hoge groeiratio verklaart zich door enerzijds de overname van de
Zelia-portefeuille, anderzijds door de realisatie van een endogene
groei van 4,3%.

bruto premies Niet-Leven
(in EUR 1.000)
250.000

Bovendien kregen we in december af te rekenen met stormweer
met veel schade tot gevolg. Tot dan toe was het jaar op vlak van
stormen en natuurfenomenen eerder rustig verlopen.
De resultaten werden ook beïnvloed door een aantal extern
gedreven wijzigingen. Zo zijn de erelonen van advocaten vanaf
1 januari 2014 niet langer vrijgesteld van BTW. Deze maatregel
leidt tot een hogere schadelast, met een uitgesproken impact
op de vergoedingen binnen het kader van de waarborg
Rechtsbijstand. Fidea paste haar voorzieningen aan in lijn met
de toekomstig te betalen erelonen inclusief 21% BTW, voor de
schadegevallen uit het verleden.
In Arbeidsongevallen werd bij wet een nieuw betalingsbarema
ingevoerd. De kapitaalstransfer aan het Fonds voor
Arbeidsongevallen wordt voor deze nieuwe ongevalsgeneratie
berekend aan een lagere verdisconteringsvoet, wat resulteert in
een lastenverhoging.
Toch stellen we vast dat algemeen de frequentie gunstig
evolueert, wat bevestigt dat de Fidea-portefeuille structureel
gezond is.

Het departement zette
de nodige middelen in
om de service gelinkt
150.000
aan de hierboven
vermelde uitdagingen
en de groei van de
100.000
portefeuille te garanderen,
dit in combinatie met
50.000
de medewerking aan het
Genesis-programma, dat
0
voorziet in de uitbouw van ons
2011
2012
2013
nieuwe IT-platform. De deelname
aan de lopende projecten bracht
op geen enkel moment de dagelijkse
‘Production’ fungeert als contactteam voor
dienstverlening in het gedrang. Een paar
de verzekeringsbemiddelaars voor alle activiteiten
maatregelen droegen hiertoe bij. Zo werd er
binnen het Niet-Levenbedrijf.
gedurende een piekperiode twee keer in de week een telefoonvrije
namiddag georganiseerd, zodat de werknemers het beheer van
In lijn met de doelstellingen van het bedrijf vestigden we
de werkvoorraden volgens oplevering en deadline konden blijven
binnen Production een bijzondere focus op de uitbreiding en
waarborgen. Daarnaast werden er tijdelijke medewerkers ingezet
verdieping van de ondernemingswerking. In 2013 werd dit
voor de ondersteuning in de administratieve processen.
verder geconcretiseerd via ‘Field underwriting’. In samenspraak
met de makelaar en de adviseur zal de Field underwriter de
De nieuwe organisatiestructuur voorzag in de oprichting van een
stategie uitwerken voor het acceptatie- en tarificatieproces van
departement ‘Claims’. Dit departement werd opgedeeld in twee
de ondernemingsklanten van de makelaar. Naast werving van
groepen, met name First Party en Third Party. First Party behandelt de
nieuwe klanten, integreerden we Field underwriting in beheer
meer proces-gedreven schadegevallen, zoals brand, RDR (autoschade)
en portefeuillebewaking, met optimale dienstverlening aan de
enz. De meer inhoudelijke gedreven dossiers, zoals lichamelijke letsels
ondernemingsklanten als doelstelling.
en arbeidsongevallen, worden door Third Party behandeld. We zijn
ervan overtuigd dat deze opdeling de schadeafhandeling zowel qua
‘Servicing’ staat in voor het beheer van de portefeuille en alle
snelheid als kwaliteit op een nog hoger niveau tilt.
hieraan verbonden activiteiten. De manuele migratie van de
oude polistypes, als voorbereiding op de algemene migratie naar
De schadegevallen Rechtsbijstand worden behandeld in het
het nieuwe informaticaplatform, werd door deze medewerkers
departement ‘Legal Assistance Claims’, in gescheiden beheer van
zorgvuldig begeleid en uitgevoerd. Zij rondden deze actie in 2013
het departement ‘Claims’.
met succes af, net zoals de voorbereiding en de eerste fase van de
manuele migratie van de Zelia-portefeuille naar het Fidea-platform.
194.165

200.000

160.316

Zo was de beslissing tot de integratie van de Zelia-portefeuille
voelbaar, die in 2013 nog aan een lager rendement presteerde.
Fidea trof in de loop van 2013 maatregelen om de verworven
Zelia-portefeuille op termijn te laten evolueren naar de kwaliteit
van de Fidea-portefeuille.

Operationele werking
De implementatie van de
nieuwe organisatiestructuur
per 1 januari 2013,
voorzag in de oprichting
van het nieuwe
departement ‘Production
& Servicing’. Customer
Intimacy, kostenefficiëntie en
medewerkerstevredenheid zijn de
pijlers, waarop de werking van dit
departement gebouwd is.

157.113

De combined ratio eindigde op 97,4%. In vergelijking met de
voorbije jaren, ligt deze combined ratio hoger, maar dat is te
verklaren door de impact van een aantal elementen op het
rendement in 2013.
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Activiteiten Leven
LEVEN: DE MARKTOMGEVING
De levensverzekeringsmarkt kende in 2013 een ernstige terugval.
De verklaring moet gezocht worden in de verhoging van de taksen
van 1,1% naar 2%, maar eveneens in de lagere rendementen,
die het gevolg zijn van de aanhoudende lage marktrente. De
consument koos voor zijn pensioensparen opnieuw eerder voor
een fonds dan voor een verzekering.
De fiscaliteit en de reglementering van de tweede pijler werden
verder afgestemd op de noodzaak om mensen langer aan het werk
te houden. Jongeren beseffen alvast de noodzaak om zelf voor een
extra pensioenkapitaal te sparen, maar weten vaak onvoldoende
hoe ze dit moeten aanpakken. De verzekeringssector wacht hier een
uitdaging op het vlak van informatie en communicatie en dit in zowel
de tweede als de derde pijler.
In de tweede pijler zal ook de gelijkschakeling van de statuten
van arbeiders en bedienden op termijn bepalend zijn op vlak van
de aanvullende pensioenen. Daarnaast is de fiscale 80%-regel aan
hervorming, en dan vooral aan meer transparantie, toe.

Fidea in de markt
Na de afbouw van de nieuwe productie Leven eind 2012 was het
onze belangrijkste zorg om de dienstverlening aan de bestaande
cliënten op een hoogstaand niveau te blijven waarborgen.
Een team van medewerkers, met een ruime ervaring in
Leven, blijft toezien op het actieve beheer van de bestaande
levenportefeuille.

14
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Technische resultaten
De lage marktrente, de verdere aanleg van de knipperlichtreserves
en de dotatie voor het depositogarantiefonds, bleven ook in 2013
druk leggen op het rendement in de tak Leven. Daarom werd
in juni beslist om de gegarandeerde rente te laten zakken
naar 2% voor polissen met flexibele premiebetaling, zowel
voor Individueel als voor Groep. Vanaf januari 2014 wordt
ook de gegarandeerde rente voor verhogingen en nieuwe
aansluitingen in klassieke groepsverzekeringen verlaagd
naar 1,75%. Met deze rente-aanpassingen volgt Fidea de
markttendensen.
De grafiek rechts geeft de evolutie weer van het
premie-incasso. Het volume aan periodieke
premies bleef behouden in 2013, daar waar het
bedrag aan koopsommen drastisch daalde ten
gevolge van de afbouw van nieuwe productie.

bruto premies Leven
(in EUR 1.000)
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DISTRIBUTIE-OMGEVING
Mobiele applicaties via smartphone of tablet nemen een almaar
belangrijkere plaats in ons dagelijks leven in. De consument
ervaart de voordelen van deze permanente online media om
overal en ogenblikkelijk informatie te krijgen. Anno 2013 is de
verzekeringssector nog niet toe aan het volume van mobiele
transacties zoals bijvoorbeeld in de bancaire, retail- of gamingsectoren. Maar, de consument is het ondertussen wel gewend
dat mobiel zo goed als alles mogelijk is en hij verwacht ook
voor zijn verzekering dezelfde service. In de autoverzekering
raadplegen nu al ruim 4 op 10 Belgen het internet vóór ze een
autopolis afsluiten. De consumentenorganisatie Test-Aankoop
schudde alvast de verzekeringsmarkt wakker met een online
vergelijkingsmodule en vroeg een erkenning als bemiddelaar
aan bij de FSMA. Het zette de makelaarsfederatie Feprabel ertoe
aan om een akkoord te sluiten met de Belgische portaalsite
Verzekeringen.be, waardoor de aangesloten leden online
een offerte voor een autoverzekering kunnen aanbieden. Ook
Brocom zat niet stil. Het Internet Broker Project (IBP) werd
in 2013 aangevuld met enkele mediacampagnes, waarin
de consument via het web in contact kon komen met de
verzekeringsbemiddelaar.
Daarnaast zal de nakende invoering van ‘Twin Peaks II’, dat de
MIFID-gedragsregels bevat, een grote impact hebben voor de
verzekeringssector. De belangrijkste verwachte veranderingen zijn:

• Een uitgebreide informatieverlening aan de cliënt, zowel
vóór als na het afsluiten van een contract;

• de verplichting om procedures te voorzien en maatregelen
te treffen, waarbij de belangen van de cliënt altijd centraal
staan;
• transparantie over vergoedingen en voordelen voor het
distributienet;
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• gedetailleerde regels om belangenconflicten te beheersen
en te voorkomen;
• uitgebreide rapporteringsverplichtingen naar de
toezichthouder.
Deze nieuwe regels, die eind april 2014 van kracht worden, vergen
een grote inspanning van de distributiekanalen. Fidea wil hen hier
maximaal in ondersteunen.

FIDEA’S COMMERCIELE WERKING
Distributie
Per 1 januari 2013 werd onze distributiegerichte aanpak uitgerold.
Elke distributiemanager legde samen met zijn team de nodige
eigen accenten en speelde zo in op de specifieke behoeften van
zijn segment.
Binnen de zones Retail Noord en Zuid was daarnaast ook de
ondersteuning van en de dienstverlening aan de nieuwe Zeliabemiddelaars een prioriteit. In Business Class stond de verdere
uitbouw van het Field underwriting-principe centraal. Binnen
Bancassurance werd de samenwerking met het netwerk van Delta
Lloyd Bank opgestart. In de Crelandistributie werd verder gewerkt
aan de verdieping van de samenwerking. Al deze initiatieven
leidden tot een mooie groei van het aantal partnermakelaars.
Deze groei zal zich ongetwijfeld verderzetten in 2014, dankzij
enerzijds de geplande uitrol van Fidea’s nieuwe front officesysteem en anderzijds dankzij de persoonlijke aanpak, waarvoor
elke Fidea-medewerker zich engageert.

Marketing
In 2013 was de Actierekening aan zijn derde jaargang toe.
Gedurende het productiejaar kon de bemiddelaar gekoppeld aan
campagnes en tijdens afgelijnde actieperiodes punten verzamelen.
De bemiddelaars apprecieerden bijzonder de twee belangrijkste
commerciële campagnes, ‘Start2Success’ in het voorjaar en
‘Flitsende finish’ in het najaar.
Met ‘Design & Interieur’ lanceerden we in het tweede kwartaal
binnen het segment Ondernemingen een nieuw thema. Tegelijk
kregen de thema’s ‘Gastronomie’ en ‘Mode & Wellness’ een upgrade.
In 2013 keerden we voor het eerst ristorno’s uit aan de
cliënten, wat extra impulsen gaf aan de Trigoonwerking, ons
verzekeringspakket voor ondernemers. Dat ook particuliere
producten en nieuwe waarborgen in rekening gebracht worden
bij de berekening van het uitbetaalde ristornobedrag, blijft een
krachtige troef.
Elit3 blijft een vaste waarde binnen het segment Particulieren.
Niet alleen het aantal Elit3-cliënten nam gestaag toe, ook
het aantal registraties op elit3.be zit in een stijgende lijn.
Cliëntenretentie draagt er toe bij dat steeds meer bemiddelaars
streven naar Elit3-bundels. Dit werd bevestigd tijdens de
najaarsactie, waarbij de Elit3-actiedoelstelling ook daadwerkelijk
werd behaald.
In het najaar lanceerde Fidea in het kader van de terug naar schoolcampagne, een direct mailing-actie rond de polis persoonlijke
ongevallen. Deze aanschrijfactie richtte zich op een ruime selectie
van particuliere Elit3-cliënten. De positieve respons, zowel van
de bemiddelaars, als van cliënten die op het aanbod van Fidea
ingingen, heeft ons vertrouwen in direct mailing-acties verstevigd.
Dergelijke acties, waarbij Fidea en de bemiddelaar een tandem
vormen, blijven bijgevolg een opportuniteit voor de toekomst.

Communicatie en merkbeleid
2013 zal de merkgeschiedenis ingaan als het jaar waarin Fidea
zich verder profileerde op de sociale medianetwerken. De in 2012
opgestarte samenwerking met LinkedIn werd verbreed en ingezet
als een belangrijk instromingskanaal voor nieuwe kandidaatmedewerkers. In september 2013 kwam daar nog eens de
lancering van het merk Fidea op Facebook bij.
De terug-naar-school-campagne van september, intussen een
vaste waarde, vormde hiervoor de ideale aanleiding. De allereerste
zogenaamde post op Facebook met daarbij een reclamefilmpje,
waarin een paar collega’s een lans breken voor veilig fietsen,
werd veelvuldig gedeeld en kon rekenen op vele ‘vind-ik-leuk’duimpjes. In 2014 zal de verankering van Fidea’s aanwezigheid
op beide netwerken bevestigd worden door meer proactief te
communiceren over de corporate initiatieven en merkcampagnes.
Doelstelling hier is volgers aanspreken en merkambassadeurs
maken.
Naamsbekendheid genereren doet Fidea nog altijd via de
sponsoring van een veldritteam. In 2013 werd er beslist om te
anticiperen op de huidige overeenkomst met het Telenet Fidea
Cycling Team, door een princiepsengagement te ondertekenen.
Daarin werd de verlenging van de samenwerking tot in 2017
bekrachtigd. De jaarlijkse peiling naar naamsbekendheid in
Vlaanderen, die elk jaar in februari wordt uitgevoerd, bewijst nog
altijd dat deze samenwerking de ideale en tevens noodzakelijke
‘lichtreclame in het straatbeeld’ is. Notoriëteit blijft belangrijk in
de versteviging van Fidea’s standalone positie.

Die versteviging werd ook doorgetrokken op vlak
van merkinvulling. De samenwerking met Kanaal Z
werd in 2013 verlengd tot in juni 2014. Via dit
medium geniet Fidea niet alleen zichtbaarheid in
het segment van de zelfstandig ondernemer. De
gebrachte onderwerpen in het bedrijfsjournaal 
Z Ondernemen geven Fidea als bedrijven
verzekeraar de nodige geloofwaardigheid.
Ook de rol en de toegevoegde waarde van
de bemiddelaar werd via Kanaal Z extra
in de verf gezet. Een korte PR-campagne,
in samenwerking met het magazine
Z Insurance, was tegelijk een heuse
promotiecampagne aan het adres van de
verzekeringsbemiddelaar. De campagne was
bovendien nationaal zichtbaar, omdat dit
magazine ook op zusterzender Canal Z liep.
Fidea’s steun aan evenementen van de
federaties van makelaars en initiatieven
uit de sector, waaronder het eerste
Belgian Insurance Conference van eind
november 2013 in Brussel, moet eveneens
onder deze noemer gecatalogiseerd
worden.
De relatie met de verzekerings
bemiddelaar bleef op een persoonlijke
basis en leest geschoeid. Het extranet,
de nieuwsbrief, Fidea’s Partnermagazine
en de nieuwjaarsrecepties spelen daarop
in. De commerciële ondersteuning op
het terrein wordt uitgerold, met daarbij
aandacht voor de gedifferentieerde
behoeften van het distributienet.

Optimaal verzekerd,
geen illusie.

Met de Omniumverzekering van Fidea kies
je voor de beste verzekering op de markt,
inclusief aankoopprijsgarantie.

Fidea nv, Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 - Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - V.U. Frank Temmerman - RPR 0406.006.069 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB - 01/14 - MM0610N

Het behalen van de Decavi-trofee voor de verzekering
‘Omnium met aankoopprijsgarantie’ was voer voor een korte
advertentiecampagne in het voorjaar van 2013. Dit bekroond
product werd nog eens in de kijker gezet tijdens de autosaloneditie
van januari 2014.

Fidea Omnium: in 2013 bekroond met de Decavi Verzekeringstrofee

www.fidea.be

Sta sterker.
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Fidea Training
Fidea Training verzorgt al jarenlang kwaliteitsvolle
productopleidingen voor de financieel tussenpersoon. Lesgevers
die dag in dag uit in de Fidea verzekeringspraktijk staan, zorgen
voor net dat tikkeltje meer in de productopleidingen voor de
verzekeringsbemiddelaar.
Deze productspecialisten werden echter in 2013 ook voor andere
projecten geconsulteerd, waardoor het opleidingsaanbod in
2013 licht afgeslankt werd. In het voorjaar van 2013 lag voor
Fidea Training de klemtoon op het opleidingstraject van de
Zelia-makelaars en het Delta Lloyd-netwerk. In overleg met de
leidinggevenden, dreef Fidea Training de opleidingsinspanningen
voor de binnendienstmedewerkers gevoelig op. De opleiding van de
nieuwe collega’s moest ervoor zorgen dat ze zeer snel operationeel
ingeschakeld konden worden. Met het oog op de volledige
verzelfstandiging werden heel wat collega’s zowel intern als extern in
verschillende gespecialiseerde opleidingstrajecten ingeschreven.
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ANDERE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
HRM
De vernieuwde HR- en loonadministratie werd geïmplementeerd.
Het team dat instaat voor de opvolging, verwerkt de dagelijkse
vragen van medewerkers en zorgt ervoor dat de loonadministratie
vlekkeloos verloopt. 2013 kenmerkt zich ook door de vele
gerealiseerde aanwervingen. Meer dan 60 medewerkers, met
permanent of tijdelijk contract, hebben de rangen vervoegd in
de voornamelijk nieuw opgestarte departementen. Naast de
gebruikelijke kanalen om de openstaande vacatures bekend
te maken, werd er ook met succes gebruik gemaakt van het
professionele sociale mediaplatform LinkedIn, om potentiële
kandidaten aan te trekken.
Inmiddels werd een nieuw remuneratiebeleid uitgewerkt.
De aanpassingen treden in voege vanaf januari 2014 en
zijn voornamelijk toegespitst op de manier waarop we onze
medewerkers beoordelen en hun inspanningen wensen te
remunereren.
Het bovenwettelijk pensioen van het personeel werd aangepast
voor die medewerkers, die vanaf januari 2014 in dienst treden.
Inhoudelijk gingen we over van een plan met ‘te bereiken doel’
naar een plan met ‘vaste bijdrage’. Medewerkers, die al in dienst
waren op 31 december 2013, kregen elk persoonlijk de keuze of zij
al dan niet naar het nieuwe plan wilden overschakelen.
Logistieke en facilitaire diensten
De verzelfstandiging en haar impact op de nieuwe organisatie
werd goed voelbaar in 2013. Het aantal medewerkers nam
sterk toe. Dat had onvermijdelijk gevolgen voor de interne
werkplekorganisatie. Bijna twee op drie werknemers wisselden
van fysieke werkplek. Bij de nieuwe kantoorindeling werd er

veel aandacht geschonken aan veiligheid, ergonomie en ruimte.
Deze fysieke interne verhuis ging daarom ook gepaard met een
doorgedreven opfrissing van de bedrijfsgebouwen. Zo kregen
de vergaderzalen, de refterruimte en een paar etages, een likje
verf en nieuw meubilair. Eind 2013 werd het project ‘Barbara’
opgestart, waarin we onderzoeken welke aanpassingen er op korte
en lange termijn moeten gebeuren om tegemoet te komen aan
het principe van plaats- en tijdsonafhankelijk werken.
Wat de logistieke ondersteuning betreft, zet de tendens zich
verder om papieren briefwisseling steeds vaker te vervangen door
elektronische communicatie. Papierloos werken zal op termijn een
impact hebben op de benutting van de beschikbare ruimte, zoals
bijvoorbeeld de archieven. Ook de inzetbaarheid, de snelheid en
de efficiëntie in dienstverlening zullen hierdoor beïnvloed worden.
Ook dat element wordt mee in het nieuwe project opgenomen.
IT en Organisatie
In 2013 kwam het nieuwe departement ‘IT & Organisatie’ al snel
op kruissnelheid. Een gevoelige uitbreiding van een team van 5
naar 25 VTE was noodzakelijk. Enerzijds staan deze specialisten in
voor de uitbouw van Fidea’s eigen IT-platform. Anderzijds maken
ze werk van een vernieuwd en lean proces-landschap. De interactie
met de medewerkers van andere departementen is hierin nooit ver
weg, de aandacht voor kostenefficiënt werken evenmin.
De realisatie van het ‘Universe’-programma was één van de
belangrijkste opdrachten. In dit programma viel de keuze op
een partner, die zowel de hardware, de IT-infrastructuur alsook
de telefonie in uitbesteding kon nemen. De timing van dit
programma was strak: de scope werd in het eerste semester
volledig in kaart gebracht, in de loop van september volgde de
volledige omschakeling waarbij alle KBC-hardware vervangen werd
door Fidea-desktops, laptops, printers en telefoontoestellen. Ook
de overstap naar de nieuwe mailapplicatie Outlook verliep vlot.

Een paar collega’s werden aangeduid als ‘Change Agents’, die de
omschakeling actief begeleidden.
Voor de ontwikkeling van de interne bedrijfsprocessen, de
boekhouding en de frontwerking werd een integratiepartner
gekozen, die samen met Fidea het ‘Genesis’-programma
uitwerkt. Genesis omvat drie grote releases. Eind februari 2013
werd het finale ‘go’ gegeven voor de volledige uitwerking van
dit programma, dat start met de Design-fase, waarbij voor alle
deeldomeinen de processen gedetailleerd werden gescreend met
een pakketoplossing.
De uitrol van het volledige boekhoudpakket via de tool MicrosoftDynamics AX, dat sinds 1 januari 2014 voorziet in een standalone
beheer van de ganse boekhoudkundige verwerking in BEGAAP en
IFRS, is hierin de eerste oplevering.
Release 2 van het ‘Genesis’-programma, dat in het voorjaar
van 2014 de uitrol van de verzekeringstak Brand voorziet, werd
volledig uitgetekend en definieerde de parametrisatie voor de
verschillende producten. Interfaces werden ontwikkeld en in de
nieuwe structuur ondergebracht. In december 2013 werden reeds
de eerste ‘look & feel-sessies’ georganiseerd, die de medewerkers
inzicht gaven in de belangrijkste onderdelen van de nieuwe
bedrijfsprocessen: van de creatie van een persoon tot de opmaak
van een polis en regeling van een schadegeval.
Voor de uitwerking van het centraal printbeheer schakelden we
een andere partner in. Het hieraan verbonden ‘Terra’-programma
werd opgestart om de finale stap van het outputproces (drukwerk,
bundeling en verzending) te organiseren.
Al deze programma’s verlopen volgens een gedetailleerde
programmaplanning. Naast het departement IT en Organisatie is
intussen meer dan één derde van alle werknemers betrokken bij
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de opgesomde projecten. Daarnaast doen we ook een beroep op
de professionele hulp van consultants op het vlak van project-,
test- en change management.
Risk Management
Op vlak van risicobeheer werden er in 2013 een aantal
zaken bestendigd. Zo werd het ‘Three-Lines-of-DefenceModel’ een vaste waarde binnen de organisatie. Het Risk
Committee, het New and Active Products Committee
en het Audit, Risk and Compliance Committee kwamen
op kruissnelheid en operationele voorvallen werden
geregistreerd en geanalyseerd.
Ook de oefening rond de identificatie en registratie
van de risico’s in de verschillende processen en de
uitwerking van mitigerende controlemaatregelen
werden in 2013 afgerond. Dit resulteerde in een
risico- en controleregister. Dit register wordt op
regelmatige basis bijgewerkt, risicobeheer is een
dynamisch gegeven.
Begin 2013 werd er een maandelijks
risicobeheerverslag ingevoerd. In dat document
rapporteren de verschillende departementen aan
het departement Risk over de stand van zaken
met betrekking tot risicobeheer.
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Het Risk Committee ging na welke toprisico’s Fidea kunnen
bedreigen. Gelet op het strategische belang van deze oefening,
werden er nadien beperkende maatregelen bepaald.
De manier waarop Fidea risico’s identificeert, controleert en
er vervolgens over rapporteert, staat beschreven in het ‘Risk
Management Framework’. De Raad van Bestuur keurde dat
document in november goed. Een belangrijk onderdeel in dit
risicobeheerraamwerk, is het ‘Risk Appetite Framework’. Daarin
beschrijft Fidea haar risicoappetijt ten aanzien van de belangrijkste
risico’s.
Het ‘Risk Management Framework’ voorziet ook in diverse
beleidslijnen met betrekking tot de risico’s of risico-gerelateerde
domeinen, waarvan de meeste intussen zijn uitgewerkt.
Voor haar projecten organiseerde Fidea een afzonderlijke
risicobeheerstructuur. Zo werd voor het ICT-project Genesis een
afzonderlijk risico- en controleregister opgezet en een Quality and
Risk Control Committee geïnstalleerd, waarin de risico’s van het
project maandelijks werden besproken.
Ook Solvency II werd projectmatig aangepakt, in samenwerking
met een extern consultancybureau. In 2013 werd voor de
portefeuille Niet-Leven de 1ste pijler in een automatisch proces
geïmplementeerd. Bijkomend legde Risk in 2013 de fundamenten
voor het voeren van een Orsaproces. Dit proces zal in 2014 endto-end uitgetest worden. De QRT-rapportering van de 3de pijler
bereikte eind 2013 een eerste testfase. Fidea zit op schema om
zich volledig in regel te stellen met de overgangsmaatregelen van
Solvency II, die de Nationale Bank in haar circulaires van december
2013 aan de verzekeringsmaatschappijen oplegt.

Compliance
In de loop van 2013 heeft Fidea haar eigen compliance structuur
en -raamwerk verder ontwikkeld, overeenkomstig de vereisten
van de FSMA-NBB circulaire NBB_2012_14. Zij liet zich daarbij
assisteren door een team van externe consultants. De uitbouw
van een effectieve compliance-functie was het uiteindelijke doel.

De compliance-functie stelde ook een inventaris op van nieuwe en
te verwachten wet- en regelgeving in de compliance-domeinen.
Die inventaris wordt voortdurend bijgewerkt. De evoluties hierin
en de impact ervan op Fidea’s activiteiten zijn een terugkerend
punt op de agenda van het Risk Committee en van het Audit, Risk
and Compliance Committee.

In een eerste fase werden daarbij de sleuteltaken van de
compliance-functie onder de loep genomen. Dit resulteerde in
een gedetailleerd rapport met waardevolle informatie, concrete
aanbevelingen en suggesties, dat de Compliance Officer toelaat
om prioriteiten te stellen en een jaaractieplan uit te werken.

In de tweede helft van 2013 besteedde Fidea veel aandacht aan
Twin Peaks II, zoals de introductie van de MIFID–analoge regels
in de verzekeringssector. De compliance-functie nam het voorbije
jaar actief deel aan talrijke werkgroepen op sectorniveau om de
draagwijdte te vatten, dit steeds in nauw overleg met Fidea’s
operationele departementen. Eveneens werden initiatieven
genomen om ook binnen Fidea werkgroepen te organiseren.

Na diverse workshops met de verscheidene departementen inzake
twaalf belangrijke compliance-domeinen, rolde een minutieus
uitgewerkte risico– en controlematrix als resultaat uit de tweede fase.
Sinds augustus 2013 is de compliance-functie samengesteld
uit een geaccrediteerde Compliance Officer en een Assistant
Compliance Officer. De Compliance Officer rapporteert
rechtstreeks aan de CEO.

Ten slotte rondde de compliance-functie in december een
monitoring met betrekking tot geschenkenbeleid af en startte zij
met de implementatie van de aanbevolen acties hieromtrent.

In de eerste lijn wordt de compliance-functie ondersteund
door anti-witwascoördinatoren. Verder duidde het directiecomité
contactpersonen aan voor de diverse diensten en activiteiten
van Fidea. Ook al behoren deze contactpersonen niet
tot de compliance-functie, rapporteren zij, zoals de antiwitwascoördinatoren, aan de Compliance Officer. De coördinatie
tussen eerste lijn en het tweede lijntoezicht wordt zo
vergemakkelijkt. Het ‘Three-Lines-of-Defence’ model wordt op
deze manier verder uitgediept.
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Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
De recente crisis zorgde er onder meer voor dat de publieke opinie
op een transparante manier geïnformeerd wil worden.
Met de officiële publicatie van haar jaarverslag komt Fidea
hieraan tegemoet. De organisatie- en overlegstructuur staat hier
in detail in uitgelegd. Het jaarverslag is ook voor elke stakeholder
permanent beschikbaar op www.fidea.be, in de rubriek ‘corporate
governance’, die in januari 2014 op de site werd gepubliceerd.
In het verlengde hiervan, wijst Fidea haar bemiddelaars eveneens
herhaaldelijk op hun informatieplicht en adviesrol voor de
cliënten. Deze verwachting wordt ook doorgetrokken in haar
personeelsbeleid, net zoals in de relaties die met leveranciers en
derden onderhouden worden.
In haar samenwerking met leveranciers, kijkt Fidea er nauw op toe
dat bijvoorbeeld reclamegeschenken geproduceerd worden in landen,
die aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden. In het kader van
haar maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid plant Fidea in
2014 nog een paar initiatieven zoals een duurzaamheidscharter voor
leveranciers. Centraal in dit charter staan die aspecten in hun beleid,
die rekening houden met de 3 P’s: People – Profit – Planet.
Het idee is niet nieuw. Reeds in 2008 introduceerde Fidea in
haar sponsoringsovereenkomst met het Fidea Cycling Team, nu
Telenet-Fidea Cycling Team, een charter voor de renners, waarbij
zij zich engageren voor een correct en sportief gedrag. Dit werd
destijds officieel aan de pers meegedeeld. Fidea bouwt haar
sponsoringsinspanningen op een maatschappelijk verantwoorde
manier uit. Het continuïteitsprincipe, waarvan de ondersteuning
van een jeugdwerking via het Young Telenet Fidea Cycling Team
een concreet voorbeeld is, staat hierbij voorop.

Fidea is sinds 2013 actief op de sociale medianetwerken
LinkedIn en Facebook. Een bijhorende social mediabeleid met
daarbij aandacht voor een correct gebruik werd via een open
personeelsmeeting in oktober 2013 gecommuniceerd aan alle
werknemers. Bijkomende communicatie aan de hand van bvb. tips
wordt over deze materie op regelmatige basis voorzien en uitgerold
via het intranet en de kennisbank. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met de compliance-functie en de medewerkers van communicatie.

Beheer van de Beleggingsportefeuille
In 2013 werden de structurele wijzigingen als gevolg van de
afsplitsing van KBC Groep in 2012 volledig geïmplementeerd. Het
huidig beleggingsbeleid streeft een zo hoog mogelijk rendement
na op basis van een zorgzaam en goed huisvaderschap en
met het oog op een volledige afdekking van alle opgebouwde
verplichtingen. Het Investment Committee (IC) bepaalt de
Strategische Asset Allocatie (SAA) binnen de grenzen, die in het
in 2013 uitgewerkte ‘Risk Appetite Framework’ zijn beschreven.
De dagelijkse implementatie van de Strategische Asset Allocatie
(SAA) wordt door het Investment Management Committee (IMC)
bewaakt en voor 95% van de activa door Goldman Sachs (GSAM)
als asset manager uitgevoerd met KBC Securities ‘as custodian’.
De afdeling Assets & Liabilities Management (ALM), onderdeel
van de financiële directie, superviseert dit, in combinatie met het
eigen beheer en ze adviseert eveneens het IMC en IC.
Van bij het begin van 2013, beheert GSAM discretionair
de obligatieportefeuille (85% van de assets). Sinds begin
juni geldt dat ook voor de aandelenportefeuilles (8%). In
februari werden de liquide overheidsobligaties in de SAA
aangekocht. Bedrijfsobligaties, die ongeveer de helft van de
obligatieportefeuille uitmaken, werden gespreid tot september
gekocht om maximaal opportuniteiten bij uitgiften te gebruiken

en waarbij de 5% USD obligaties als laatste volgden. USD
wordt in obligatieportefeuilles afgedekt tegen de EUR, niet in
aandelenportefeuilles.
De marktwaarde van de nieuwe SAA van eind 2012, nam voor
het jaar 2013 toe met 2,4%. Door de herschikking naar de
nieuwe SAA was het transactievolume hoger dan normaal, waardoor ongeveer EUR 70 miljoen aan meerwaarden in obligaties en
EUR 32 miljoen in niet-vastrentende beleggingen gerealiseerd
werden. Het boekhoudkundig rendement van de obligatieportefeuille bedroeg eind 2013 2,7%. In december 2013 bleven er
EUR 130 miljoen aan ongerealiseerde meerwaarden en
EUR 20 miljoen aan minwaarden op onze obligaties met marktwaarde van EUR 3.105 miljoen. Voor aandelen was dit EUR 50 miljoen
aan meerwaarden en 2 miljoen minwaarden op een marktwaarde
van EUR 314 miljoen. De overige 8% van de marktwaarde van
EUR 3.700 miljoen (boekwaarde EUR 3.480 miljoen) bestaan voor
2% uit vastgoed, 2% deposito’s en leningen, 1% hefboomfondsen
en 3% cash.
De ‘duration’ van de obligatieportefeuille blijft met 6,0 jaar korter
dan de 8,2 jaar voor de verplichtingen. Met toevoeging van
duration voor aandelen en andere assets op basis van het dividend
discount model, zijn beiden ongeveer gelijk. Om het renterisico en
de afdekking van de verplichtingen te controleren gebruiken we de
jaarlijkse verwachte kasstromen. Het risico wordt bewaakt binnen
het kader van de risico-appetijt en, naast de reglementaire rapportering aan de NBB, door regelmatige rapportering aan de beleggingscomités en het maandelijkse Risk Committee.
De huidige SAA is goed en eerder behoudend dan agressief afgestemd op de huidige mix van bedrijvigheid en assets van Fidea en
de marktomgeving met lage rentevoeten. De gepastheid wordt
voortdurend opgevolgd en bij belangrijke veranderingen herzien.
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Verslag
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
FIDEA AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
De Raad van Bestuur brengt u hierbij verslag uit over de statutaire
jaarrekening betreffende het boekjaar 2013.
2013 was het eerste volledige jaar waarin Fidea op zelfstandige
basis opereerde.
Bovendien werd een weloverwogen keuze gemaakt om de Niet-Leven
activiteiten alle prioriteit te geven en de cliëntenportefeuille van de
tak Leven verder actief te beheren. Vanuit deze nieuwe zelfstandige
positie van Fidea werd het Corporate Goverance-beleid verder op punt
gesteld. Vooral de concrete uitwerking van het Risk en Compliancebeleid genoot alle aandacht.
Verder behaalden alle projecten, die de uitbouw van Fidea’s
zelfstandige positie moeten versterken, met succes de voorziene
mijlpalen en werden alle verwachte releases volgens schema
opgeleverd. De volledige implementatie van de nieuwe organisatie
verliep zonder problemen en binnen het vooropgestelde budget.
De dagelijkse dienstverlening leed niet onder de geplande
structurele veranderingen, wat vooral de commerciële ambities en
doelstellingen ten gunste kwam. Het neergezette resultaat danken
wij aan de grote betrokkenheid van de Fidea-medewerkers en het
vertrouwen van alle distributiepartners. De Raad van Bestuur is
hen hier zeer erkentelijk voor.
Resultaat 2013
Fidea eindigt 2013 met een bruto uitgegeven premievolume
van EUR 341,2 miljoen: EUR 147,0 miljoen in Leven en
EUR 194,2 miljoen in Niet-Leven. Het boekjaar sluit af met een
winst van EUR 37,9 miljoen. In Niet-Leven was er een mooi
technisch resultaat, resulterend in een brutowinst van
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EUR 25,3 miljoen en een netto combined ratio van 97,4%.
Het resultaat van de activiteit Leven leverde een winst op van
EUR 12,7 miljoen na dotatie voor winstdeelname en een
spijzing van het Fonds voor toekomstige toewijzingen van
EUR 69,0 miljoen. Het niet-technisch resultaat bedraagt
EUR 5,2 miljoen en de belastingskost komt uit op EUR 5,3 miljoen.

Eigen vermogen
Eind juni is EUR 53,1 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders
uit beschikbare reserves en het overgedragen resultaat.

Beleggingsportefeuille
De strategische asset-allocatie die eind 2012 werd bepaald is
volledig geïmplementeerd in 2013. Begin 2013 startte GSAM
met het discretionair beheer van de obligatieportefeuilles.
In februari zijn de meest liquide obligaties, voornamelijk
overheidsobligaties, verhandeld. Bedrijfsobligaties
werden geleidelijk ingekocht tot september om beter van
marktopportuniteiten bij uitgifte gebruik te maken. Eind mei,
na het uitwerken van de gepaste strategie, zijn de 8% aandelen
ingevuld die GSAM nu discretionair beheert.

De vereiste solvabiliteit neemt toe met EUR 2,1 miljoen of 1,3%.
Met een ratio van 208% verstevigt Fidea haar solvabiliteit
(195% eind 2012).

De huidige SAA steeg over 2013 2,4% in marktwaarde waarvan
ongeveer de helft toe te schrijven is aan aandelen die in de tweede
jaarhelft sterk presteerden. Door de overgang naar een nieuwe
asset-allocatie lagen de transactievolumes hoger dan normaal wat
belangrijke meerwaarden opleverde.
De asset-allocatie wordt voortdurend opgevolgd en herzien
in functie van wezenlijke veranderingen in de mix van
verzekeringsactiviteiten, risico-appetijt, marktomgeving of
regelgeving. In 2013 was er geen enkele aanpassing nodig.
Bestemming van het resultaat
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen stellen
wij u voor het resultaat als volgt te bestemmen:
• toevoeging aan de wettelijke reserve: EUR 1,9 miljoen
• overgedragen resultaat: EUR 36,0 miljoen

Na winstbestemming komt het eigen vermogen op EUR 300,0 miljoen,
een afname met 0,7% tegenover eind vorig jaar.

Splitsing en kapitaalsverhoging
Op 2 april 2013 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering
beslist tot een met splitsing gelijkgestelde verrichting,
waarbij Fidea de Belgische verzekeringspolissen ‘Niet-Leven’,
gecommercialiseerd onder de merknaam Zelia, en een aantal
daaraan verbonden activa en passiva heeft overgenomen van Delta
Lloyd Life NV.
Ingevolge deze met splitsing gelijkgestelde verrichting heeft
de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om het
maatschappelijk kapitaal van Fidea te verhogen met EUR 6.57
tot EUR 220.908.199,69 door uitgifte van één nieuw aandeel. Dit
aandeel is uitgegeven tegen de fractiewaarde van het bestaande
aandeel van EUR 6,57, verhoogd met een uitgiftepremie van
EUR 12.999.993,43.
Betaalde en voorgestelde dividenden
Op 28 juni 2013 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering
beslist over te gaan tot de uitbetaling van een tussentijds dividend
ten bedrage van EUR 53.136.250,04 a rato van EUR 1,58 per
aandeel.

Corporate governance en statutaire benoemingen
Op 27 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur van Fidea het
Corporate Governance Memorandum goedgekeurd. Dit document
beschrijft de aandeelhouder- en groepsstructuur van Fidea, haar
beleidsstructuur en integriteitsbeleid. Voor de verzelfstandiging
maakte dit memorandum deel uit van het memorandum van de
KBC Groep. De uitgewerkte structuren en beleidslijnen beantwoorden
aan de verwachtingen van de toezichthouder en zijn volledig in lijn
met de ‘best practices’ op het vlak van deugdelijk bestuur.
Het mandaat van de erkende revisorenvennootschap Ernst &
Young, vertegenwoordigd door de heer Peter Telders, werd door
de Algemene Vergadering van 10 april 2013 hernieuwd voor een
termijn van drie jaar en loopt derhalve af bij de Gewone Algemene
Vergadering van 2016, die zich zal dienen uit te spreken over de
eventuele hernieuwing van dit mandaat.
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft op 3 december
2013 beslist om het bestaande Executive Committee (ExCo),
met één uitvoerende bestuurder (de CEO), vanaf 1 januari 2014
te vervangen door een Directiecomité met vier uitvoerende
bestuurders. Op die manier wenst Fidea al te anticiperen op de
governance structuur die het toekomstige Solvency II-regime in
het vooruitzicht stelt.
Het Directiecomité heeft dezelfde samenstelling als het
voormalige ExCo. Op voordracht van de Raad van Bestuur, na
advies van het Benoemings- en Governance Committee, werden
de heren Patrick Depovere (CFO), Jacques Steevens (CCO) en
Marc Wouters (COO) daartoe met ingang van 1 januari 2014
benoemd tot uitvoerend bestuurder. Deze wijzigingen zullen in het
Corporate Governance Memorandum worden opgenomen.
Audit, Risk en Compliance Comité
Het Audit, Risk en Compliance comité vergaderde in de loop
van het afgelopen boekjaar vijf maal, telkens in aanwezigheid

van Mevrouw Kathleen Steel, vaste vertegenwoordiger van
de onafhankelijke bestuurder BVBA K-Steel. Mevrouw Steel
voldoet aan de vereisten van artikel 526ter van het wetboek van
vennootschappen om als onafhankelijk bestuurder te kunnen
worden erkend.

4.
5.

Haar behaalde graden als doctor in de Economische
Wetenschappen en jarenlange nationale en internationale
ervaring op directieniveau in het bankwezen bieden een voldoende
garantie met betrekking tot de gevraagde deskundigheid op het
gebied van boekhouding en audit.
In het kader van haar verzelfstandiging heeft Fidea in 2013
volop verder gewerkt aan de uitbouw van haar structuren en
het opstellen van beleidslijnen. Op advies van het Audit, Risk
en Compliance Comité werd een globaal ‘Risk Management
Framework’ goedgekeurd, met concrete beleidslijnen voor diverse
sleutelrisico’s.

een aangepast acceptatie- en tariferingsbeleid, een
veilig herverzekeringsbeleid en een correct beleid inzake
schadereservering;
operationele risico’s die ontstaan uit inadequate of falende
interne processen, mensen, systemen of externe factoren.
onzekerheid over de draagwijdte en impact van toekomstige
evoluties in het wetgevend kader, in het bijzonder Twin Peaks II.

De Raad van Bestuur heeft geen kennis van gebeurtenissen, die
zich na het afsluiten van het boekjaar voordeden, en evenmin
zijn er omstandigheden bekend die de ontwikkeling van de
vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden.
De Raad verzoekt u per afzonderlijke stemming kwijting te geven
aan de Bestuurders en Commissaris-Revisor voor de uitoefening
van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

Belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico’s van onze onderneming bestaan uit:
1. het kredietrisico, dat zich bij een verzekeraar uit ten
opzichte van de uitgevers van schuldinstrumenten
in de beleggingsportefeuille en ten opzichte van
herverzekeringsmaatschappijen. Deze risico’s worden beheerd
en beperkt door normen met betrekking tot het aandeel van
elke vorm of type van beleggingen in de portefeuille en door een
minimum vereiste rating voor elke uitgever van effecten of voor
elke herverzekeraar;
2. het marktrisico, dat het rente-, het aandelen-, het vastgoed-,
het wisselkoers- en het inflatierisico omvat, en beheerd wordt
door het Asset/Liability Management (ALM);
3. het verzekeringstechnisch risico dat voortvloeit uit de
onzekerheid omtrent de frequentie en de ernst van de
schaden. Deze risico’s blijven onder controle mede dankzij
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Jaarrekening
Jaarrekening van Fidea - balans op 31-12-2013
Actief

Codes

B.	Immateriële activa

21

I. Oprichtingskosten

211

II. Immateriële vaste activa

212

19.791.391

5.131.735

0

0

% verschil

31/12/2011

285,7%

288.800

2013-2012

0

19.791.391

5.131.735
5.131.735

288.800

212.2

351.309

0

0

212.3

14.609.654

0

0

3.411.346.382

3.024.890.609

12,8%

3.103.433.991

-38,7%

26.989.860

212.1

2. Overige immateriële vaste activa
3. Vooruitbetalingen

22

288.800

18.823.043

30.716.953

221.1

2.641.612

2.751.100

2.899.900

2. Overige

221.2

16.181.430

27.965.853

24.089.960

247.370

329.840

0

0

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

221

285,7%

1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden

I. Terreinen en gebouwen

222

-

Verbonden ondernemingen

222.1

-

Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

222.2

III. Overige financiële beleggingen

223

247.370

329.840

3.391.965.505

2.993.522.337

-25,0%

19.187.836
10.987.055
8.200.781

13,3%

3.056.713.596

1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten

223.1

370.149.804

458.776.849

142.940.527

2. Obligaties en andere vastrentende effecten

223.2

2.941.956.875

2.421.140.010

2.720.990.167

3. Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen

223.3

0

0

0

4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten

223.4

4.816.906

5.632.074

6.430.797

5. Overige leningen

223.5

14.452.981

13.602.448

12.836.415

6. Deposito’s bij kredietinstellingen

223.6

60.529.379

94.311.346

173.300.000

7. Overige

223.7

59.561

59.610

215.690

310.464

321.479

-3,4%

542.699

44.534.189

46.362.988

-3,9%

44.910.762

IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen

D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een
beleggingsfonds van de groep van activiteiten ‘Leven’ en waarbij het
beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming
26

31/12/2012

4.830.428

1. Goodwill

C. Beleggingen

31/12/2013
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Actief

Codes

31/12/2013

31/12/2012

% verschil

31/12/2011

Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen

24

73.873.565

43.366.799

70,3%

42.186.880

2.500

11.872

-78,9%

21.568

2013-2012

I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s

241

II. Voorziening voor verzekering ‘Leven’

242

394.334

426.558

-7,6%

456.299

III. Voorziening voor te betalen schaden

243

73.476.731

42.928.369

71,2%

41.709.012

V. Andere technische voorzieningen

245

0

0

104.603.876

93.080.509

12,4%

107.954.858

33.912.519

25.936.589

30,8%

27.226.400

7.125.796

6.161.872

6.157.352

E. Vorderingen
I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen
1. Verzekeringsnemers

41
411
411.1

0

2. Tussenpersonen

411.2

13.994.018

12.421.713

13.528.397

3. Overige

411.3

12.792.705

7.353.004

7.540.652

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

412

1.083.455

832.252

30,2%

1.097.849

III. Overige vorderingen

413

69.607.902

66.311.667

5,0%

79.630.608

25

63.762.976

362.328.469

-82,4%

152.046.694

F. Overige activabestanddelen
I. Materiële activa

251

799.954

120.225

565,4%

80.937

II. Beschikbare waarden

252

62.963.022

362.208.244

-82,6%

144.737.800

IV. Overige

254

0

0

57.356.867

54.329.759

5,6%

64.712.909

4,9%

64.708.409

G. Overlopende rekeningen

431/433

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden

431

56.986.213

54.329.759

II. Overgedragen acquisitiekosten

432

0

0

III. Overige overlopende rekeningen

433

TOTAAL

21/43

370.654

0

3.775.269.246

3.629.490.867

7.227.956

0
4.500
4,0%

3.515.534.893
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Passief

Codes

31/12/2011

A.	Eigen vermogen

302.191.478

-0,7%

231.455.527

220.908.200

220.908.193

0,0%

220.908.193

112

24.639.706

11.639.713

111,7%

11.639.713

113

76.056

97.374

-21,9%

118.692

18.236.093

46.921.565

-61,1%

43.363.098

16.202.000

14.305.000

31/12/2012

11

299.983.010

I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds, onder aftrek van het niet-opgevraagd kapitaal

111

II. Uitgiftepremies
III. Herwaarderingsmeerwaarden
IV. Reserves

114
114.1

1. Wettelijke reserve

2013-2012

10.767.851

2. Onbeschikbare reserve

114.2

139.470

139.470

139.470

3. Vrijgestelde reserve

114.3

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4. Beschikbare reserve

114.4

394.623

30.977.095

30.955.777

36.122.955

22.624.633

-44.574.169

V. Overgedragen resultaat

28

% verschil

31/12/2013

115

Abis. Belangen van derden

10

Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen

13

79.787.700

10.787.700

639,6%

10.787.700

C.	Technische voorzieningen

14

3.266.035.853

3.171.447.560

3,0%

3.054.445.652

30,4%

37.005.105

I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s

141

49.262.693

37.764.168

II. Voorziening voor verzekering ‘leven’

142

2.639.575.534

2.678.611.758

-1,5%

2.568.393.213

III. Voorziening voor te betalen schaden

143

509.637.992

388.378.136

31,2%

390.712.110

IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s

144

6.078.138

6.670.018

-8,9%

4.035.730

V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen

145

35.474.561

30.276.092

17,2%

24.637.014

VI. Andere technische voorzieningen

146

26.006.936

29.747.387

-12,6%

29.662.479
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Passief

Codes

31/12/2013

31/12/2012

% verschil

31/12/2011

D.	Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan
een beleggingsfonds van de groep van activiteiten ‘leven’ wanneer het
beleggingsrisico niet wordt gedragen door de onderneming

15

44.534.189

46.362.988

-3,9%

44.910.762

E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

-34,5%

74.225.505

2013-2012

16

252.100

384.905

I. Voorziening voor pensioenen en en soortgelijke verplichtingen

161

41.000

0

III. Andere voorzieningen

163

211.100

384.905

-45,2%

74.225.505

0

F.	Deposito’s ontvangen van herverzekeraars

17

34.950.024

29.304.571

19,3%

28.399.190

G.	Schulden

42

45.814.815

67.186.064

-31,8%

70.872.325
32.661.891

I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

421

34.409.094

32.421.710

6,1%

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

422

2.061.606

1.541.875

33,7%

IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen

424

0

0

V. Overige schulden

425

1.943.451
7.227.956

9.344.114

33.222.479

1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

425.1

5.809.806

8.796.239

9.991.108

2. Overige

425.2

3.534.308

24.426.240

19.047.920

3.911.556

1.825.601

114,3%

438.231

3.775.269.246

3.629.490.867

4,0%

3.515.534.893

H.	Overlopende rekeningen
TOTAAL

434/436
11/43

-71,9%

29.039.027
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I. Technische rekening niet-levensverzekering

Codes

1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

31/12/2012

710

187.683.360

154.824.635

% verschil

31/12/2011

21,2%

153.522.468

2013-2012

710.1

194.165.396

160.316.460

157.112.607

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

710.2

-8.228.426

-4.723.067

-4.676.579

c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, zonder
aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

710.3

1.755.762

-759.063

1.126.528

d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, deel van
de herverzekeraars (stijging +, daling -)

710.4

-9.372

-9.696

-40.088

31.113.968

46.675.920

a) Brutopremies

2bis. Opbrengsten van beleggingen

712

-33,3%

26.691.006

a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

712.1

0

471.577

450.983

b) Opbrengsten van andere beleggingen

712.2

15.085.067

17.428.677

24.313.569

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

712.3

229.006

10.538.175

69.851

d) Meerwaarden op de realisatie

712.4

15.799.895

18.237.491

1.856.603

3.	Overige technische opbrengsten, onder aftrek van de herverzekering

714

161.392

7.977

1923,3%

68.247

4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

610

-110.916.986

-81.131.652

36,7%

-80.179.004

610.1

109.368.954

85.216.405

95.623.235

aa) bruto-bedragen

610.11

110.770.645

90.545.778

97.548.548

bb)deel van de herverzekeraars (-)

a) Betaalde netto-bedragen

30

31/12/2013

610.12

-1.401.692

-5.329.373

-1.925.313

b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -)

610.2

1.548.032

-4.084.753

-15.444.231

aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van
herverzekering (stijging +, daling -)

610.21

7.624.166

-2.865.397

-15.122.218

bb)wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de
herverzekeraars (stijging -, daling +)

610.22

-6.076.134

-1.219.356

-322.013
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I. Technische rekening niet-levensverzekering

Codes

5. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van
herverzekering (stijging +, daling -)

% verschil

31/12/2011

-84.908

-4505,3%

-1.260.294

-1.210.910

-1.286.300

-5,8%

-800.000

-69.654.226

-56.539.788

23,2%

-52.054.908

31/12/2013

31/12/2012

611

3.740.452

6. Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-)

612

7. Netto-bedrijfskosten (-)

613

2013-2012

a) Acquisitiekosten

613.1

55.370.081

43.396.384

40.537.168

c) Administratiekosten

613.3

14.412.699

13.212.348

11.613.216

d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

613.4

-128.554

-68.944

-95.476

7bis. Beleggingslasten (-)

614

-8.079.176

-13.663.028

-40,9%

-25.196.714

8. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-)

616

-3.838.029

-4.761.893

-19,4%

-3.467.984

9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder
aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

619

-3.740.501

-5.639.078

-33,7%

-2.138.056

10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering

710/619

25.259.343

38.401.885

-34,2%

15.184.761

Winst (+) / Verlies (-)
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II. Gedetailleerde Technische rekening levensverzekering

Codes

1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

31/12/2011

-31,0%

285.962.488

31/12/2012

720

146.818.375

212.823.935

a) Brutopremies

720.1

146.991.508

213.021.248

286.156.764

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

720.2

-173.132

-197.313

-194.276

2.	Opbrengst van beleggingen

722

2013-2012

177.897.994

201.973.089

a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

722.1

0

-100.905

235.473

b) Opbrengsten van andere beleggingen

722.2

75.962.981

93.623.904

106.151.791

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

722.3

726.587

52.047.584

17.112.166

d) Meerwaarden op de realisatie

722.4

101.208.427

56.402.505

9.606.491

-11,9%

133.105.921

3. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (opbrengsten)

723

6.588.305

5.834.577

12,9%

4.540.822

4.	Overige technische opbrengsten, onder aftrek herverzekering

724

565.959

2.855.357

-80,2%

603.237

5.	Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

620

68,4%

-127.245.739

-251.308.727

-149.259.644

620.1

251.358.927

149.391.851

127.248.588

aa) bruto-bedragen

620.11

251.407.653

149.442.932

127.342.383

bb)deel van de herverzekeraars (-)

a) Betaalde netto-bedragen

32

% verschil

31/12/2013

620.12

-48.726

-51.081

-93.795

b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -)

620.2

-50.200

-132.206

-2.848

aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van
herverzekering (stijging +, daling -)

620.21

-50.200

-132.206

-2.848

bb)wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de
herverzekeraars (stijging -, daling +)

620.22

0

0

0
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II. Gedetailleerde Technische rekening levensverzekering

Codes

6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van
herverzekering (stijging -, daling +)

% verschil

31/12/2011

-131,5%

-205.592.686

31/12/2013

31/12/2012

621

40.461.007

-128.350.583

a) Wijziging van de voorziening voor verzekering ‘leven’, onder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)

621.1

38.632.215

-126.900.845

-212.527.197

b) Wijziging van de andere technische voorzieningen onder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)

621.2

1.828.793

-1.449.737

6.934.511

7. Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-)

622

687.359

-2.015.534

7.529.704

8.	Netto-bedrijfskosten (-)

623

2013-2012

-22.317.706

-28.018.480

a) Acquisitiekosten

623.1

16.977.610

21.241.613

-20,3%

-27.959.725
21.659.605

b) Wijziging van het bedrag van de geactiveerde acquisitiekosten (stijging -, daling +)

623.2

0

0

0

c) Administratiekosten

623.3

5.353.204

6.809.798

6.319.888

d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

623.4

-13.108

-32.931

-19.768

9. Beleggingslasten (-)

624

-12.172.887

-59.311.657

-79,5%

-143.766.224

10. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (kosten) (-)

625

-2.893.261

-1.641.809

76,2%

-6.230.882

11.	Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-)

626

-2.611.898

-2.599.265

0,5%

-2.409.723

12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties

628

-69.000.000

0

13.	Resultaat van de technische rekening levensverzekering

720/628

12.714.520

52.289.986

0
-75,7%

-81.462.808

Winst (+) / Verlies (-)
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III. Niet-technische rekening

Codes

31/12/2013

31/12/2012

1.	Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering (post 10)

710/619

25.259.343

38.401.885

720/628

12.714.520

52.289.986

730

7.633.450

13.680.687

% verschil

31/12/2011

-34,2%

15.184.761

2013-2012

Winst (+) / Verlies (-)

2.	Resultaat van de technische rekening levensverzekering (post13)

-81.462.808

Winst (+) / Verlies (-)

3.	Opbrengsten van beleggingen

6.679.097

a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of met deelnemingsverh

730.1

0

1.409

1.431

b) Opbrengsten van andere beleggingen

730.2

3.997.526

3.444.905

6.325.755

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

730.3

11.599

3.451.519

235.560

d) Meerwaarden op de realisatie

730.4

3.624.325

6.782.854

116.351

630

-2.112.330

-5.712.284

5. Beleggingslasten (-)

-63,0%

-6.753.016

a) Beheerslasten van beleggingen

630.1

486.996

-1.912.361

2.038.131

b) Waardecorrecties op beleggingen

630.2

280.228

324.979

4.349.311

c) Minderwaarden op de realisatie

630.3

1.345.105

7.299.665

365.575

7.	Overige opbrengsten

732

264.167

2.479.888

-89,3%

1.718.776

8.	Overige kosten (-)

632

-624.149

-913.741

-31,7%

-190.370

8bis.Geconsolideerd Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting

710/632

43.135.001

100.226.422

Winst (+) / Verlies (-)

34

-44,2%
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-64.823.559

III. Niet-technische rekening

Codes

11.	Uitzonderlijke opbrengsten
12.	Uitzonderlijke kosten

% verschil

31/12/2013

31/12/2012

733

77.519

0

0

2013-2012

31/12/2011

633

0

0

0

a) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële
activa

633.1

0

0

0

b) Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (dotaties)

633.2

0

0

0

c) Andere uitzonderlijke kosten

633.3

0

0

0

633/733

77.519

0

0

15. Belastingen op het resultaat (-/+)

634/734

-33.503.521

-12.279.125

15bis. Uitgestelde belastingen (-/+)

635/735

28.218.784

-17.211.347

24.105.914

16. Geconsolideerd resultaat Winst (+) / Verlies (-)

710/635

37.927.783

70.735.951

-44.574.169

16Bis. Aandeel van derden in het resultaat

737.1

0

0

0

16.ter Aandeel van de groep in het resultaat

737.2

37.927.783

70.735.951

-44.574.169

13.	Uitzonderlijk resultaat van de geconsolideerde ondernemingen
Verlies (-)

172,8%

-3.856.524

jaarverslag 2013

35

Van links naar rechts en
van boven naar onder:
Patrick Depovere
Edwin Schellens
Marc Wouters en
Jacques Steevens
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Organigram

per 01/01/2014

Raad van Bestuur

HR en Remuneratiecomité

Voorzitter
• Thierry Porté

Voorzitter
• Thierry Porté

Niet uitvoerende bestuurders
• BVBA Avigila met als vaste vertegenwoordiger
Jean Van den Eynde – onafhankelijk bestuurder
• Michael Christner
• Jeroen Drost
• Peter Goos
• BVBA K-Steel met als vaste vertegenwoordiger
Kathleen Steel – onafhankelijk bestuurder
• Jan Steverlynck

Leden

Uitvoerende bestuurders
• Patrick Depovere
• Edwin Schellens
• Jacques Steevens
• Marc Wouters

Audit Risk en Compliance-comité
Voorzitter
• Michael Christner

Commissaris-Revisor
• Ernst & Young vertegenwoordigd door Peter Telders

Directiecomité

• BVBA Avigila met als vaste vertegenwoordiger
Jean Van den Eynde
• Jan Steverlynck

Benoemings- en Governance-comité

• Edwin Schellens, CEO – Chief Executive Officer en
CRO – Chief Risk Officer

• Patrick Depovere, CFO – Chief Financial Officer
• Jacques Steevens, CCO – Chief Commercial Officer
• Marc Wouters, COO – Chief Operations Officer

Voorzitter
• Thierry Porté
Leden

• Jeroen Drost
• BVBA Avigila met als vaste vertegenwoordiger
Jean Van den Eynde

Investeringscomité
Voorzitter
• Thierry Porté
Leden

Leden

• Peter Goos
• BVBA K-Steel met als vaste vertegenwoordiger

• Michael Christner
• Edwin Schellens

Kathleen Steel
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