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Beste lezer,
2014 was een jaar van vele lopende
en nieuw opgestarte projecten, van
ambitieuze doelstellingen en realisaties,
van tal van commerciële activiteiten en
campagnes.
Het afgelopen jaar stond volop in
het teken van de verdere duurzame
ontwikkeling van de verzekeringstak
Niet-Leven en van de operationele
onafhankelijkheid van KBC, de
vroegere aandeelhouder van Fidea.
Alle noodzakelijke ontvlechtingen en
geplande migraties werden succesvol
uitgewerkt en voltooid.

Woord
vooraf

De lat lag erg hoog om al deze plannen
tijdig te realiseren en de uitvoering ervan
was niet mogelijk zonder de inzet van
extra middelen. We verwelkomden vorig
jaar in totaal 68 nieuwe medewerkers,
deels om ons tijdelijk doorheen de vele
operationele uitdagingen te loodsen,
deels met het oog op de realisatie van
onze strategische ambities.
De ontwikkeling van onze interne
bedrijfsprocessen ging met grote stappen vooruit. Na de uitrol van een nieuw
boekhoudpakket op 1 januari 2014,
werd eind juni een tweede belangrijke
stap gezet dankzij de migratie van de
portefeuille brandverzekeringen naar
onze nieuwe Fidea online-applicatie, die
voortaan de naam “Fiona” draagt. Het
verheugt ons dat we prima op schema
blijven om de migratie van de overige
verzekeringstakken Niet-Leven in het
voorjaar 2015 tot een goed einde te
brengen.
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Ook de afronding van de migratie van
de Zelia-portefeuille was een belangrijke
mijlpaal die we met succes hebben
afgewerkt. Er werd tevens bijzondere
aandacht besteed aan de duurzame verbetering van de rendabiliteit van deze
portefeuille, die in 2013 verworven werd.
In het schadebedrijf werden we tijdens
het voorjaar getroffen door storm- en
hagelschade. Vooral de Pinksterstorm met
zware hagelschade heeft het departement
Claims belast met een zeer hoog aantal
schadegevallen. Dankzij een goede
samenwerking tussen Fidea en haar
verzekeringsbemiddelaars kon binnen een
relatief kort tijdsbestek het merendeel van
deze schaden geregeld worden. Toch zette
dit, samen met de vele andere projecten,
druk op ons werkvolume. Voor het eerst
moesten we terrein prijsgeven in het
realiseren van onze scherpe Service Level
Agreements en tijdelijke maatregelen
bleken noodzakelijk, zoals het inlassen
van telefoonvrije namiddagen en
zaterdagwerk.
De tak Leven werd verder geleidelijk
afgebouwd in overeenstemming met de
nieuwe strategie van Fidea. De resterende portefeuille Leven wordt accuraat
beheerd, met alle aandacht voor een
goede verdere begeleiding van de
betrokken verzekeringsnemers. Daarnaast werden in het voorjaar 2014
nog een aantal deelportefeuilles
Leven verkocht aan verzekeraars die
garant staan voor een professionele
dienstverlening aan onze vroegere
cliënten.
We bouwden het voorbije jaar verder
aan onze notoriëteit in heel het

land en op de sociale netwerken. De
samenwerking met onze bemiddelaars
en met onze bankpartners werd verder
geïntensifieerd. We versterkten onze
positie als Niet-Leven verzekeraar voor
particuliere cliënten, zelfstandigen en
ondernemingen. De doelgroep van de vrije
beroepers namen we in het vizier met
ons verzekeringsbundel Trigoon voor Vrije
Beroepen. Dit was ook een gelegenheid
om een nieuwe manier van e-opleiding te
testen via het opzetten van een webinar.
Auto werd als bekroond kernproduct
verbreed met de Fidea bijstandsapplicatie:
een permanent toegankelijke bijstands
verlening binnen handbereik via de
smartphone in geval van een ongeval,
pech of diefstal.
Veilig verkeer voor fietsers en jongeren
bleef een vast element in onze
maatschappelijke campagnes. De
renners van het Telenet Fidea Cycling
Team verleenden van harte hun
ambassadeurschap aan onze jaarlijkse
“terug naar school”-campagne. In
deze en in alle overige initiatieven die
we ondernamen, vergaten we niet
de opportuniteit om de toegevoegde
waarde en de professionaliteit van ons
distributienetwerk in de verf te zetten
bij de consument.
Tegen de achtergrond van dit alles
legt Fidea opnieuw een mooi jaarresultaat voor met een nettowinst van
EUR 40,1 miljoen. In Niet-Leven was er
een bijzonder goed technisch resultaat,
dat resulteerde in een brutowinst van
EUR 35,2 miljoen. In Leven werd een
brutowinst geboekt van EUR 1,4 miljoen
na dotatie voor winstdeelname en het

Fonds voor toekomstige toewijzingen.
De verdiende premies Niet-Leven bleven
stabiel na de verdere sanering van de
eerder overgenomen Zelia-portefeuille.
De combined ratio komt uit op 98,6%.
De Pinksterstorm is hier duidelijk voelbaar met een impact van 4,8% op de
schaderatio.
Fidea heeft een expliciete solvabiliteits
ratio van 296%, waarmee de onderneming
ruimschoots voldoet aan de wettelijke
vereisten.
De basis die we in 2014 gelegd hebben,
vormt een stevig fundament voor de
verdere uitbouw van het zelfstandige
Fidea. Dit ging ook niet onopgemerkt
voorbij in de verzekeringssector. Onze
aandeelhouder J.C. Flowers achtte de
tijd rijp om Fidea te verkopen aan een
structurele aandeelhouder met de ambitie
om dit voor een lange termijn te worden.
In september tekende J.C. Flowers een
akkoord met de Chinese verzekeringsgroep
Anbang om alle aandelen over te dragen
onder voorbehoud van goedkeuring door
de toezichthouder. De verwachting is dat
de transactie in het voorjaar van 2015
volledig afgerond kan worden. Vanaf dan
zal Fidea deel uitmaken van een sterke
verzekeringsgroep met groeiambities
die over de grenzen van België reiken.
Fidea blijft als merknaam en zelfstandige
maatschappij op de Belgische markt

Edwin Schellens
Chief Executive Officer

aanwezig met aan het roer het huidige
management. Onze medewerkers reageerden positief en verheugd.
Het jaar 2015 zetten we in met veel
vertrouwen en het geloof dat we op
korte tijd onze dienstverlening opnieuw
op peil zullen brengen overeenkomstig
de verwachtingen van onze stakeholders.
De vooruitzichten daarvoor zijn gunstig:
een eigen IT-platform, extra middelen en
medewerkers, een sterk businessplan en
bovenal een heel gemotiveerd team dat
klaar staat voor een nieuwe fase in de
zelfstandige ontwikkeling van Fidea als
Niet-Leven verzekeraar.
De focus blijft gericht op rendabele
groei samen met onze partners en
bemiddelaars. Fidea dankt hen voor de
loyale samenwerking en de behaalde
resultaten tijdens het voorbije jaar.
Een speciale dankbetuiging gaat uit naar
J.C. Flowers, omdat ze als aandeelhouder
Fidea alle kansen hebben geboden om
zich verder te ontwikkelen als een zelfstandige en rendabele verzekeringsmaatschappij. Dank ook aan de leden
van onze Raad van Bestuur voor hun
inzet en steun.

Thierry Porté
Voorzitter Raad van Bestuur
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1. Customer intimacy

Ondernemings
principes

Een onvoorwaardelijke focus op cliënten. Wij
luisteren, bouwen aan een vertrouwensrelatie en
leveren producten en diensten die onze cliënten
van hun verzekeraar verwachten. Elke Fideamedewerker, 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

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:
6
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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.

Kerncijfers 2014
(in EUR 1.000)

In EUR 1.000
Brutopremies
Niet-Leven
Leven
Recurrente premies
Koopsommen
Kosten
Financieel resultaat
Netto resultaat
Eigen vermogen
Technische voorzieningen
Expliciete solvabiliteitsratio
Impliciete solvabiliteitsratio

2012
373.338
160.316
213.021
140.918
72.103
46.236
183.643
70.736
302.191
3.171.448
195%
406%

2013
341.157
194.165
146.992
141.010
5.981
51.360
194.291
37.928
299.983
3.266.036
208%
320%

2014
280.959
194.407
86.552
84.470
2.082
59.302
213.644
40.138
340.121
2.257.420
296%
433%
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bruto premies 2014

eigen vermogen
(in EUR 1.000)
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2014

aantal VTE
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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”.
10
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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
worden, 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.

Toegankelijke en
geëngageerde
medewerkers maken
het verschil.
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DE ECONOMISCHE
MARKTOMGEVING
De Belgische markt vertoonde
in 2014 een matige en wisselvallige groei. De gemiddelde groei
van het Belgische BBP bedroeg
slechts 1% maar lag wel opnieuw boven het peil van vóór
de crisis. De groei manifesteerde
zich vooral in het eerste kwartaal; vanaf het tweede kwartaal
begon hij te haperen om in het
vierde kwartaal op nog amper
0,1% te stranden.
De inflatie daalde verder van
1,2% in het vorige jaar tot 0,5%
in 2014; aan het einde van het
jaar was ze zelfs negatief.
De werkloosheidsgraad klom tot
8,6% ondanks de netto-toename
van 15.000 arbeidsplaatsen.
De overheidsuitgaven stegen
opnieuw sneller dan de in
komsten, onder meer in de
sociale zekerheid, en liepen
op tot 106,5% van het BBP.
De lage activiteitsgraad van
68% is hier een verklaring voor.
12

jaarverslag 2014

Om de sociale kosten af te
remmen en de toekomst van
ons sociaal zekerheidsstelsel te
vrijwaren, zouden meer mensen aan het werk moeten in de
productieve economie en dat
ook langer blijven. Vandaag
zien we echter dat meer dan
de helft van de nieuwe jobs
door de overheid zijn gecreëerd
en niet door de privé-sector.
België kent ook minder startende ondernemingen dan elders
in de EU. Tijdens de eerste vijf
maanden van 2014 daalde het
aantal starters in België met
5,4% ten opzichte van dezelfde
periode in 2013.
De daling lijkt in Vlaanderen
echter te stagneren. Een ander
lichtpunt is dat er ook 8,2%
minder faillissementen werden
uitgesproken over heel 2014.
Daarmee lijkt het erop dat het
economisch herstel toch voorzichtig de goede kant uitgaat.

Voortdurend inspelen
op de veranderende
behoeften van onze
bemiddelaars en CLIËNTEN.
jaarverslag 2014
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Activiteiten Niet-Leven
DE MARKT NIET-LEVEN IN 2014
De markt Niet-Leven kende een totale
groei van 1,9%.
De grootste stijging komt uit het segment
rechtsbijstand met 9,8%. Dat mag niet
verrassen, gezien de beslissing om in 2014
de kost van de rechtsgang btw-plichtig te
maken. Een belangrijk deel van de groei
komt dus uit de aanpassing van
de premies aan deze verhoging.
In de woningmarkt steeg het aantal
verstrekte kredietovereenkomsten met
meer dan 11%. In totaal gaat het om meer
dan 231.000 nieuwe hypothecaire kredietovereenkomsten (exclusief herfinancieringen) die voornamelijk tijdens het vierde
trimester werden afgesloten. De stijging
was vooral het gevolg van de combinatie
van de aangekondigde aanpassingen van
de woonbonus en de lage rentevoeten.
De verwachting is dan ook dat 2015
een correctie zal kennen. De markt van
bedrijfsgebouwen volgde deze evolutie
niet en kende geen heropleving. De incassostijging in het verzekeringssegment
Brand bedroeg 2,6% wat een halvering is
ten opzichte van 2013. Die mindere groei
moet deels toegeschreven worden aan de
indexvertraging, maar ook aan de
scherpe prijsconcurrentie.
Met 482.939 nieuwe inschrijvingen
personenwagens kende de automarkt
in 2014 een stabiel verloop. Ook het
aantal nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

14
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eindigde op hetzelfde niveau als in 2013.
De inschrijvingen van vrachtvoertuigen
van minder dan 16 ton kenden een lichte
toename (+1,3%) evenals de zwaardere
vracht boven 16 ton (+2,1%). Hybride
voertuigen, elektrische auto’s en auto’s
op aardgas vertegenwoordigen samen
nog maar 2% van de nieuwe inschrijvingen, ondanks de vele aandacht die ze
krijgen in de media. Ook de verzekeraars
zagen hun incasso BA nauwelijks groeien
met 1,5%. In Omnium stagneerde de
markt helemaal, met slechts 0,5% incassotoename.
De bedrijvenmarkt kende een beperkte
groei die nog eens ongelijk verdeeld
was over de verschillende sectoren. De
industrie, de handel, transport en de
horeca deden het beduidend minder
goed. Ook de bouwsector ging verder
bergaf; de opleving in de woningmarkt
tijdens het vierde kwartaal was louter
toe te schrijven aan de aangekondigde
hervormingen inzake de woonbonus.
De vrees bestaat dat deze belangrijke
markt na zijn kortstondige heropflakkering een verdere gevoelige krimp te
wachten staat.
De uitzonderlijke Pinksterhagelstorm
gaf nationaal aanleiding tot ruim
171.000 schadedossiers, en meer dan
EUR 500 miljoen aan schade. Woningen
vormden met bijna 87.000 schadegevallen
en een gemiddelde last van EUR 2.663
de grootste uitgavenpost. De storm trof
vooral de provincies Oost-Vlaanderen en

Antwerpen, terwijl het zuiden van het land
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
verhouding eerder gespaard bleven.

FIDEA IN DE MARKT
Technisch resultaat Niet-Leven
In Niet-Leven realiseerden we een beperkte
incassostijging ondanks een sterke productie en een verval dat ruim binnen de begroting viel. Verdere rendabiliseringsacties
van de in 2013 verworven Zelia-portefeuille
zorgden evenwel voor een negatief effect
op het incasso van 2014. Onderliggend,
zonder de Zelia-portefeuille, bedroeg de
groei 2,8%.
De meest uitgesproken incassostijging
stelden we vast in de takken Brand (+8%)
en Rechtsbijstand (+12%). In Brand werd
deze groei voornamelijk gerealiseerd
onder impuls van de Retailproductie. In
de tak Rechtsbijstand was de tariefaanpassing, doorgevoerd naar aanleiding van
de wetswijziging over de btw op erelonen,
doorslaggevend.
De combined ratio eindigde op 98,6%.
Maken we abstractie van de Pinksterstorm, dan komt deze ratio uit op 93,8%.
De geografische spreiding van onze portefeuille, met een grotere aanwezigheid in
de ergst getroffen regio’s, zorgde ervoor
dat we, in verhouding tot ons marktaandeel, relatief zwaarder geïmpacteerd
werden door de Pinksterstorm.

bruto premies Niet-Leven
(in EUR 1.000)
250.000

200.000

150.000

Dit plan zal ervoor zorgen dat in de eerste
jaarhelft van 2015 de doelstelling van een
optimale dienstverlening terug behaald
zal worden.

100.000

Binnen het departement Claims kreeg
de bestendiging van de nieuwe organisatiestructuur en de ondersteuning bij de
ontwikkeling van en de overgang naar het
nieuwe IT-platform, bijzondere aandacht.

0

194.407

Dit bleef helaas niet zonder gevolgen.
Daar waar de migratieprojecten quasi
vlekkeloos verliepen, dienden uitzonderlijke maatregelen getroffen te worden
om de werkvoorraden terug op een
aanvaardbaar peil te brengen. Vanaf
medio 2014 zetten we extra middelen in
en voerden we zaterdagwerk en telefoonvrije namiddagen in. Daarnaast werd een
stringent actieplan uitgewerkt, dat ondertussen zijn eerste vruchten begint
af te werpen.

194.165

Operationele werking
Naast hun inzet in de “BaU-werking”
(Business as Usual) van het departement
Production & Servicing, participeerden
een belangrijk aantal medewerkers ook in
de diverse bedrijfsprojecten.

Daarnaast markeerden de Pinksterstorm
van juni en de migratie van de schadedossiers Zelia het verloop van het werkjaar.
Hierdoor slaagden we er niet meer in om
de gebruikelijke Service Levels Agreements te garanderen. De inzet van de
externe medewerkers, de tussenkomst
van de interne schade-experten en een
aantal tijdelijke maatregelen, zetten ons
evenwel terug op het goede spoor.

160.316

Desondanks blijven de frequentieratio’s
van de takken Auto, Brand en Arbeidsongevallen lager dan het marktgemiddelde.
Samen met de lage combined ratio’s van
de vorige jaren, geeft dit aan dat de Fideaportefeuille structureel gezond is.

2013

2014

50.000

2012
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Activiteiten Leven
DE MARKT LEVEN IN 2014
68% van de Belgen verwacht dat het wettelijk
pensioen niet zal volstaan om een voldoende
levensstandaard te behouden. 44% van wie
jonger is dan 30 jaar neemt nu al financiële
maatregelen om zijn of haar pensioen voor
te bereiden. Dit weerspiegelde zich in een
groei in Individueel Leven 2014 van 5,6%. Die
stijging oogt wel mooi, maar de markt heeft
nog een hele weg af te leggen om het verlies
van 32,3% in 2013 weer goed te maken.
De aanhoudend lage rente en vooral
de verder dalende rentetrend zijn een
zorgwekkend fenomeen voor de verzekeringssector in zijn geheel en de levenmarkt in het bijzonder. De verdere daling
van de lange termijnrente zet steeds meer
portefeuilles onder druk. In de groepsverzekering wordt het tekort in de wettelijk
gewaarborgde rente van 3,25% bovendien
een steeds zwaardere last op de schouders
van de werkgevers zelf. Daardoor zijn
werkgevers niet langer geneigd om
engagementen aan te gaan die nochtans
een belangrijk antwoord zijn op de
vergrijzingsgolf, die in de nabije toekomst
zijn volle omvang zal kennen. Nationaal
stellen we in de tweede pijler een krimp
vast van 4,1%.

FIDEA IN DE MARKT
Technische resultaten Leven
Na het stopzetten van de verkoop van
levensverzekeringen per 1 januari 2013,

16
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verkochten we in de loop van 2014 een
aantal deelportefeuilles Leven, goed voor
een jaarincasso van EUR 65 miljoen.
Dit leidde tot een belangrijke incasso
daling in recurrente premies, die
weliswaar getemperd werd door het lager
dan aanvankelijk ingeschat en begroot
verval.
Toch slaagden we erin om een licht
positief technisch resultaat neer te zetten,
onder meer omdat EUR 170 miljoen aan
hoogrentende reserves van de beleggingsverzekeringen begin 2014 op uitkering
kwam.
Dit resultaat mag echter geenszins
onze aandacht doen verslappen. De
aanhoudend lage rentestand op de
financiële markten blijft druk zetten op de
rendabiliteit van de levensverzekeringen
en een verlaging van de technische
rentevoet in de Universal-Life producten
Tak 21 lijkt dan ook onvermijdelijk.
Om die reden versterkten we in 2014
trouwens fors de knipperlichtreserve
en het Fonds voor toekomstige voorzieningen.
Operationele werking
Een toegewijd team van ervaren
medewerkers stond in 2014 voor drie
belangrijke uitdagingen, die met succes
werden uitgevoerd. Vooreerst zorgde
men voor een onberispelijk beheer van
de bestaande Fidea-portefeuille Leven.
Daarnaast werd binnen het project

Astrid de voorbereiding en de effectieve
migratie van de portefeuille Groep naar
AG Insurance in goede banen geleid. Ten
slotte bood men vanuit het Helenaproject
de nodige ondersteuning om een nieuw
informaticaplatform Leven te ontwerpen
en te implementeren.

bruto premies Leven
(in EUR 1.000)

5.981

50.000
0
2012

86.552

100.000

2.082

72.103

150.000

84.470

200.000

146.992

140.918

250.000

141.010

300.000

213.021

350.000

2013

2014

koopsommen
recurrente premies
 totaal Leven



jaarverslag 2014

17

Fidea NV, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, België, V.U. Dirk De Vlaminck, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 - BTW BE 0406.006.069, RPR Antwerpen, NBB 0033, FSMA 028672 A

Maak een selfie en
WIN* BFF-tickets
voor de Telenet-Fidea Cycling Team fandag

Haal hier je

gratis

tattoo’s en
oorﬂuo’s

Maak een selfie, post deze op
www.fideacool2skool.be en win*
BFF-tickets voor de Telenet-Fidea
Cycling Team fandag op 14 september.

Sta sterker.

*Actievoorwaarden op www.fidea.be en Facebook Fidea Verzekeringen.

OUF!

Assuré par Fidea. Même la balançoire.
Votre client prend soin de sa maison. Et pour son assurance habitation, c’est votre conseil
qu’il sollicite. Naturellement, vous lui conseillez l’assurance habitation qui lui convient le
mieux et qui tient compte de son mode de vie et de celui de sa famille. Nous y avons pensé :
c’est pourquoi nous incluons également la balançoire des enfants, l’abri et les meubles de
jardin dans l’assurance Habitation de Fidea. Sans prime supplémentaire. Qu’il pleuve ou
qu’il vente, votre client sait qu’avec Fidea, il est parfaitement protégé contre les caprices de
la météo. Fidea sait ce qui importe vraiment et assure en conséquence.

Steek uw voordelen op zak.
Registreer u gratis op www.elit3.be

In de maand nadat u Elit3-cliënt bent geworden, ontvangt u
een brief met uw persoonlijke Elit3-kaart. Rechts bovenaan op
deze kaart vindt u uw persoonlijke Elit3-nummer waarmee u

Pour en savoir plus sur l’assurance Habitation
de Fidea et ses nombreuses garanties, consultez
notre site www.fidea.be ou prenez contact avec
votre conseiller ou votre chargé des relations en
assurances.

zich kunt registreren op www.elit3.be.

• Hoe registreer ik mij?
Geef uw Elit3-nummer, uw naam en uw persoonlijk
e-mailadres in.

• Hebt u geen internetverbinding?

www.fidea.be

Geen probleem. Contacteer even uw bemiddelaar en hij

Soyez plus fort.

brengt dit voor u in orde.

• Registratie gelukt?
FIDEA_AD-woonverzekering-LMDA_A4.indd 1

7/16/2014 4:40:00 PM

Perfect! Dan ontvangt u binnenkort een leuk geschenk in de
bus en hebt u vanaf nu toegang tot de hele Elit3-website,
waar u alle voordelen terugvindt: zowel de productgebonden (zoals gratis gespreide betaling en afkoop van de
vrijstelling), als de extra voordelen.

Optimaal beschermd,
geen illusie.

Indien u wenst, ontvangt u bovendien de Elit3-nieuwsbrief
met vb. een exclusieve wedstrijd of de aankondiging van
een nieuw voordeel. Al deze voordelen zijn exclusief voor
Elit3-cliënten, en dit volledig GRATIS!
Neem regelmatig een kijkje op www.elit3.be. Zo blijft u op
de hoogte van alle permanente en tijdelijke voordelen voor
Elit3-cliënten. Het aanbod is meer dan de moeite waard!

Fidea, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 - V.U. Frank Temmerman, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen - RPR 0406.006.069- IBAN BE15 7332 4832 0030 - MM0561N - 10-2014
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HOE COOL TRAP OF STAP JIJ TERUG NAAR SCHOOL?

Elit3
van Fidea.

Bundelen
is winnen.

Uw voordelen?
www.elit3.be

Sta sterker.

4 | Fidea Emergency Assistance

Stuur uw cliënt goed verzekerd op weg met de Omniumverzekering van Fidea.
De Fidea Omniumverzekering met Aankoopprijsgarantie sleepte voor de tweede keer op rij de Decavi prijs in de wacht,
een belangrijke onderscheiding in de verzekeringswereld en dit in de categorie ‘verzekering materiële schade auto’.
Met deze polis krijgt uw cliënt een integrale bescherming van de aankoopprijs gedurende 30 maanden. Dit geldt zelfs
voor tweedehandswagens die bij aankoop jonger zijn dan 3 jaar. Met de optie 10% extra vergoeding krijgt uw cliënt bij
een totaalverlies bovendien 110% van zijn factuurbedrag terugbetaald.

Sta sterker.

NIEUW

Verwarming defect, glasbreuk, een lek of verstopt
sanitair in uw kantoor of praktijk? U kunt uw kostbare
tijd wellicht beter besteden dan aan de rompslomp
die komt kijken bij het zoeken naar een geschikte
hersteller. Fidea Emergency Assistance zorgt ervoor
dat er binnen 24u een specialist ter plaatse komt om
uw probleem op te lossen en dit tot tweemaal per jaar.

Meer informatie? Surf dan naar www.fidea.be of spreek erover met uw adviseur verzekeringen of uw relatiegelastigde.

Meer info?

www.fidea.be

Sta sterker.

Vraag ernaar bij uw bemiddelaar of surf naar
www.fidea.be  ondernemer  Trigoon Vrij Beroep.

FIDEA_drie-luik vrije beroepen_client_NL.indd 1,3
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Fidea Omnium: in 2013 en 2014 bekroond met de Decavi Verzekeringstrofee.

Sta sterker.
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DISTRIBUTIE-OMGEVING
De markt werd geconfronteerd met een
hele rist nieuwe wetten inzake verzekeringen, het wetboek economisch recht,
“Twin Peaks II” en de MiFID-gedragsregels.
De doorlooptijd om ons deze nieuwe
wetgeving eigen te maken, was bijzonder
kort. Vanuit de beroepsfederaties van verzekeringsmakelaars en Brocom vertrokken
enkele opmerkelijke initiatieven om zowel
leden als niet-leden te begeleiden in de
nieuwe vereisten. Fidea verleende haar
volle steun aan deze acties.
Ondertussen blijft het makelaarskanaal
afgetekend het grootste distributiekanaal in de markt Niet-Leven. Recent
uitgevoerd onderzoek onderlijnt dat ook
consumenten die hun verzekeringen via
andere kanalen afsluiten, zich in stijgende
mate bewust worden van de sterkten en
voordelen van de onafhankelijke makelaar.
Dat is het resultaat van de volgehouden
communicatie- en media-inspanningen die
onder andere Brocom op dat vlak levert.
Toch kampt de makelaarsdistributie met
flinke existentiële problemen. De nieuwe
spelregels vergen zoals verwacht een
grote inspanning van het distributiekanaal. Bovendien zien we onvoldoende
verjonging en zullen sommige kantoren
het moeilijk krijgen om de toenemende
druk van regulering te kunnen opvangen.
Een op drie makelaars, vooral de kleinere
kantoren, beschikt (nog) niet over een
website. Transactioneel gebruik van het
web beperkt zich tot zowat 15% van de
kantoren, vooral dan op het vlak van
online schadeaangiftes. Ook het gebruik
van de sociale media Facebook (25%) en
LinkedIn (12,5%) blijft nog aan de lage
kant. Toch denkt slechts 8% aan het

overlaten van zijn activiteiten, terwijl
20% van de makelaars een overname
overweegt.
Bankverzekeraars blijven in Leven de
grootste, terwijl het directe segment zijn
positie in Leven en Niet-Leven handhaaft.
Uit recent marktonderzoek, uitgevoerd
door Assuralia, blijkt trouwens dat de
consument stilaan meer open staat voor
multi-channel toepassingen, maar finaal
toch nog altijd trouw blijft aan het kanaal
van zijn voorkeur.

FIDEA’S COMMERCIELE
WERKING
Distributie
De in 2013 uitgerolde distributiegerichte
aanpak werd in 2014 verder uitgebouwd
tot tevredenheid van de betrokken
partnermakelaars. Afhankelijk van
het distributiesegment (d.w.z. Retail,
Business Class en Bankinsurance) waartoe
ze behoren, kunnen ze rekenen op een
specifieke aanpak, ondersteuning en
acties. Dat deze aanpak loont, wordt
bewezen door het groeiend succes van de
Fieldunderwriting in Business Class en de
succesvolle verkoopacties, ondersteund
door onze verzekeringsconcepten en
-bundels Elit3 en Trigoon Plus in Retail en
Bankinsurance.
Dit alles leidde ook in 2014 tot een
verdere groei van onze distributie.
2014 was ook voor onze makelaars
een zeer belangrijk opleidingsjaar. Een
duizendtal bemiddelaars werden door
onze buitendienstmedewerkers wegwijs
gemaakt in Fidea’s nieuwe front office
systeem, Fiona. De verdere uitbouw van

de front office wordt trouwens één van de
belangrijkste uitdagingen voor 2015.
Marketing
Voor het vierde jaar op rij gingen we door
met de fel gesmaakte Verkoopacties.
In het voorjaar pakten we uit met de
commerciële actie “Go4Gold”, gericht op
zowel het particulierensegment als op het
segment Ondernemingen. In het najaar
volgde de campagne “Trigoon Deluxe”,
die gericht was op zelfstandigen en ondernemers en doorliep tot eind januari 2015.
Tijdens deze actie lanceerden we een
gloednieuwe Trigoonformule voor de
vrije beroepen. Een gebruiksvriendelijke
offertetool versterkte de lancering. Nieuw
was dat de bemiddelaars alle details
over Trigoon Vrije Beroepen vernamen
via “webinars”. Met deze “opleiding-opafstand” zorgde Fidea voor een primeur
in de verzekeringssector. De bemiddelaars
omarmden dit initiatief omwille van de
tijdswinst en de toegankelijkheid en lieten
na afloop weten dat deze aanpak voor
herhaling vatbaar is. De Trigoonbundel
Vrije Beroepen werd extra aantrekkelijk
gemaakt door de integratie van de Fidea
Emergency Assistance, een exclusieve
waarborg die door de ondernemer
ingeroepen kan worden in geval van
bijvoorbeeld een technisch defect.
In 2014 keerde Fidea voor de tweede
maal ristorno’s uit aan Trigoon-cliënten.
De succesvolle ristornowerking geeft
Fidea’s profilering als bedrijvenverzekeraar
duidelijk gestalte. Dat naast nieuwe
waarborgen ook particuliere producten bij
de bepaling van het uit te keren ristornobedrag in rekening worden gebracht,
is een unieke troef.
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Elit3 bleef een vaste pijler. De bemiddelaars blijven overtuigd van het belang van
de bundeling van polissen voor particuliere cliënten. Hun geloof merken we
aan de jaarlijkse toename van het aantal
Elit3-cliënten.
In december pakten we uit met de
lancering van “Fidea Car Assistance”,
Fidea’s eerste app. De wervende commerciële communicatie in volle Autosalonperiode richtte de schijnwerpers op Fidea.
Communicatie en merkbeleid
We staken een tandje bij voor wat onze
naamsbekendheid in Wallonië en Brussel
betrof. Met de slogan “Ouf! Assuré par
Fidea” waren we zichtbaar op affichepanelen in bewust geselecteerde Franstalige
regio’s.
In de Oostkantons adverteerden we in
Grenz-Echo om de Duitstalige partners te
ondersteunen. Ook in deze regio blijken
onze Woonverzekering en de – voor het
tweede jaar op rij door Decavi bekroonde Omnium de perfecte wapens in de strijd
om de consument.
Het voorbije jaar werd Facebook steeds
vaker ingeschakeld om advies en informatie tot bij de bemiddelaars en de
cliënten te brengen. Verschillende onderwerpen passeerden de revue: preventietips rond stormschade, hoe omgaan
met de aangekondigde stroomonderbrekingen in de winter, diefstalpreventie,
enz.
Ook de “terug-naar-school”-campagne
in september werd grotendeels via onze
Facebook-pagina gevoerd. Nieuw was dat
we de focus verlegden van kinderen uit de
lagere school naar humaniorastudenten.

20

jaarverslag 2014

Daardoor was de schoolcampagne ook in
het jongerenmagazine Joepie te zien.
De impact van de team- en shirt
sponsoring via het Telenet Fidea Cycling
Team bleef ook dit jaar vruchten afwerpen
voor Fidea’s naamsbekendheid. Onze
aanwezigheid in het veldrijden blijft
met stip dé lichtreclame die we in het
straatbeeld missen. De intentie is er om
het team terug meer in te schakelen voor
terreinacties. Daarvan werd in januari
2015 een eerste voorbeeld tastbaar
door middel van onze #fideavrolijkebobcampagne, die we tijdens het Belgisch
Kampioenschap Veldrijden in Erpe-Mere
voerden.
Fidea bleef in 2014 zoeken naar oppor
tuniteiten om zich als verzekeraar voor
zelfstandigen en ondernemers sterker
te profileren. Onze aanwezigheid op de
Belgian Insurance Conference in LouvainLa-Neuve en de adviescampagne die we
in het verzekeringsmagazine Z Insurance
op Kanaal Z/Canal Z voerden, zijn hier een
bewijs van.
Op vlak van Employer Branding en rekrutering stelden we vast dat LinkedIn zich
als een onmisbaar kanaal heeft weten
te verankeren in ons merk- en HR-beleid.
We kregen er meer dan 1300 volgers op
een jaar tijd bij. Dit stimuleert ons om in
2015 Fidea’s aanwezigheid op de sociale
netwerken te verbreden. Naast Facebook
en LinkedIn schakelen we sinds februari
2015 ook Twitter in, voornamelijk voor
wat betreft corporate- en crisiscommunicatie.

Fidea Training
Het werd een druk werkjaar voor de
medewerkers van Fidea Training. Door de
uitrol van het nieuwe IT-platform lag de
opleidingsklemtoon onvermijdelijk op de
organisatie van opleidingen in het nieuwe
Fiona-systeem.
Twin Peaks II zorgde eveneens voor
prioriteiten en verplichtingen inzake
opleidingen. Exclusieve agenten werden
voor opleidingssessies en de verplichte
examens aangeschreven.
De verplichte opleidingsagenda van
2014 zette druk op de specifieke producttrainingen. Desondanks werd er toch
een groot aantal opleidingen georganiseerd, zodat de zelfstandige financieel
tussenpersoon voldoende punten kon
verzamelen om aan de verplichting van
“Geregelde Bijscholing” te voldoen.
De opleiding van de nieuw gerekruteerde interne medewerkers werd ook
niet uit het oog verloren. Samen met
de betrokken leidinggevenden werden
de nieuwe binnendienstmedewerkers
vakkundig opgeleid en klaargestoomd
om zeer snel operationeel ingeschakeld
te worden. Collega’s konden zich zoals
steeds via Fidea Training inschrijven voor
zowel interne als externe gespecialiseerde
opleidingstrajecten.

ONDERSTEUNENDE
ACTIVITEITEN
Human Resources Management (HRM)
In 2014 rekruteerden we 68 nieuwe
medewerkers, waarvan 27 met een
contract van onbepaalde duur. Eind
december 2014 telde Fidea een totaal van
346 VTE (voltijdse equivalenten). Om de
openstaande vacatures in te vullen, deed
het HR-team een beroep op de kracht en
het bereik van LinkedIn en Facebook. De
inrichting van schoolstages en –bezoeken
in combinatie met het afsluiten van samenwerkingsafspraken met VDAB en een aantal
externe bedrijven, versterkten de rekruteringscommunicatie.
Er werd gericht aandacht geschonken aan de
ondersteuning van onze leidinggevenden. We
lanceerden een aantal acties die de veerkracht
en de gezondheid van onze medewerkers ten
goede kwamen. Zo organiseerden we onder
meer yogalessen tijdens de middagpauze
en lanceerden we de fel gesmaakte “week
van het fruit”. Dergelijke initiatieven staan
eveneens in de steigers voor 2015.
Geëngageerde medewerkers, die in hun
vrije tijd hun schouders zetten onder een
maatschappelijk verantwoord project of
goed doel, krijgen voortaan een financieel
of materieel duwtje in de rug via het
initiatief “Fidea hand in hand”. Elk jaar
zullen de medewerkers een aanvraag voor
steun kunnen indienen voor een project dat
ze zelf een warm hart toedragen. De jury,
samengesteld uit HR- en marketingcollega’s
en onder het peterschap van het directiecomité, onderzocht de talrijk ingestuurde
dossiers. Op de nieuwjaarsreceptie van 2015
werden 8 laureaten bekend gemaakt.
In het najaar werd de jaarlijkse tevreden

heidsenquête afgenomen. Meer dan 70%
van de medewerkers hebben spontaan
meegewerkt aan het onderzoek. Meer
dan 90% van die medewerkers is tevreden
over Fidea als werkgever. De collegialiteit
en de flexibiliteit binnen ons bedrijf
blijven als sterkste troeven overeind aldus
de enquête. 89% van de respondenten
verklaart ook tevreden te zijn over de
inhoud van zijn of haar job binnen het
bedrijf, ondanks de werkdruk. Het Genesisproject, synoniem voor de ontwikkeling
van ons nieuw IT-platform en de bijhorende tests en opleidingen, is duidelijk
voelbaar geweest tot in alle geledingen
van onze onderneming. Er werd veel
tijd en mankracht toegewezen aan dit
omvangrijk en cruciaal bedrijfsproject.
Facilitaire diensten
Voor het project “Barbara”, waarin we
onderzoeken welke aanpassingen er op
korte en middellange termijn nodig zijn
om onze medewerkers een optimale
werkplaats te geven, voerden we selectieve interviews gedurende het voorbije
jaar. Op basis van de input konden we een
aantal “quick wins” realiseren.
De veiligheid binnen het gebouw kreeg
uiterste voorrang en genoot prioriteit.
De nieuwe koninklijke besluiten rond o.a.
brandpreventie op de arbeidsplaatsen, de
blootstelling aan chemische agentia en de
modernisering ter beveiliging van de liften
werden grondig bestudeerd. Aansluitend
werden maatregelen getroffen om met
deze KB’s in regel te zijn.
Logistieke diensten
Onze nieuwe online-applicatie Fiona bleef
ook niet zonder gevolgen voor de werking
van de logistieke dienst.

De papieren briefwisseling van de
producten die nu al door het nieuwe
systeem ondersteund worden, wordt
gedigitaliseerd en vervolgens elektronisch
doorgestuurd naar de dienst die instaat
voor de verdere verwerking. De briefwisseling kan steeds online geconsulteerd
worden. Er wordt bijgevolg niet langer
een beroep gedaan op de medewerkers
die het klassement en beheer van de
papieren dossiers verzorgen. De betrokken
collega’s hebben ondertussen de nodige
ondersteuning gekregen om vertrouwd te
geraken met de nieuwe taken, inherent
aan het geautomatiseerd dossierbeheer.
We kozen bewust voor deze strategie.
Met de optimalisatie van onze service
verlening inzake documentenbeheer
komen we tegemoet aan de vraag van de
bemiddelaars, die mee profiteren van de
verhoogde flexibiliteit, de snelheid en de
gebruiksvriendelijkheid van deze manier
van werken. Digitaal documentenbeheer
vertaalt zich eveneens in een besparing
van kosten op o.m. klassementsruimte en
portkosten en het draagt bovendien bij tot
een moderner en groener bedrijfsimago.
IT en Organisatie
Dé hoofdactiviteit van het departement
de voorbije 12 maanden was ongetwijfeld
het Genesis-project, gericht op de
vernieuwing van onze interne bedrijfsprocessen. Daarnaast werden ook tal van
andere activiteiten opgestart of tot een
goed einde gebracht.
In januari werd de nieuwe accountingtool
MS Dynamics AX een feit. Hierdoor neemt
vanaf 2014 de eigen accountingapplicatie de leiding. In de cohabitatieperiode
verlopen financiële transacties vanuit
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polissen en schades via een interface, tot
de laatste financiële afhandeling gestopt
is op het KBC-platform.
In februari werd de beslissing genomen
om met een nieuw project te starten dat
in de opbouw van een Datawarehouse
moet voorzien. In een tijd waar iedereen
de mond vol heeft over ‘big data’, dringt
de opbouw van een brede fundering voor
diepere rapportering zich op.
We bogen ons het afgelopen jaar
eveneens over de beveiliging van de
talrijke informatie die in de sector wordt
uitgewisseld. Die informatie dient secuur
beveiligd te worden om lekken en blootstelling aan onbevoegde personen te
vermijden. De technische uitwerking werd
in maart afgerond.
Met de verkoop van onze portefeuille
(Leven) Groep moesten we een keuze
maken voor de ontvlechting van de
portefeuille Individueel Leven van het
KBC-systeem. Het volledige proces van
“request for proposal” werd doorlopen,
verschillende mogelijkheden werden
geanalyseerd en uiteindelijk werd voor
partner CSC gekozen voor de ontwikkeling. Deze samenwerking creëert
mogelijkheden op het transversale deel,
waarbij een 360° beeld van de eindklant
het vertrekpunt is voor customer
intimacy, een van Fidea’s drie ondernemingspijlers. Twee weken na de beslissing
werd in april gestart met het project
Helena. De oplevering van dit project is
gepland voor september 2015.
In mei werd de volgende stap in de realisatie
van de verzekeringsapplicaties zichtbaar
en werden de basissystemen van Fiona
uitgerold, waaronder de agentenadmi-
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nistratie. Wat daarbij opvalt is dat ons
bedrijf koos voor één rekeninguittreksel
per verzekeringsbemiddelaar over twee
systemen heen. De informatie wordt eerst
uit de KBC-systemen overgeladen naar
het Fidea-systeem, daarna worden de
gegevens samengevoegd met de eigen
informatie om uiteindelijk tot een globaal
overzicht te komen.
Medio juli werd de volledige portefeuille
Brand gemigreerd van het KBC-platform
naar het Fidea-platform. Tijdens dit
proces werden 188.205 contracten en
41.678 schadedossiers gemigreerd.
In augustus draaiden de systemen op
volle kracht. Ondanks het vele testwerk
werden we met een aantal kinderziekten
van het systeem geconfronteerd, die
een onmiddellijke oplossing vereisten.
De beschikbare middelen werden hierop
herschikt: meer capaciteit werd ingezet
om de vastgestelde ongemakken op te
lossen, terwijl tegelijk een tweede ploeg
verder ging met de uitwerking van de
andere producten en de voorbereiding van
de migratie van de overblijvende portefeuille.
In oktober werden de basisrapporten
opgeleverd, die het management
toelieten om gerichte sturing te geven
en de resultaten van de brandportefeuille verder op te volgen. De nodige
aanpassingen werden doorgevoerd om
de verplichte Solvency II- en andere
rapporten binnen de gestelde termijnen
op te leveren.
In november nam het bedrijf de beslissing
om een gloednieuwe, interactieve
corporate website uit te bouwen. Dit
nieuwe project krijgt begin februari 2015
zijn kick-off.

Risk Management
Het raamwerk voor risicobeheer dat de
Raad van Bestuur in 2013 goedkeurde,
werd het voorbije jaar aangevuld en bijgewerkt. Een belangrijke toevoeging betrof
de risicoappetijt aangaande Solvency II,
zoals de Raad van Bestuur die in december
2014 vastlegde. Verder werd het
raamwerk in overeenstemming gebracht
met de vereisten die de Nationale Bank in
haar omzendbrieven van december 2013 en
januari 2014 formuleerde met het oog op de
komst van Solvency II.
Het raamwerk voor risicobeheer werd in
2014 in de praktijk toegepast. Het Risicocomité besprak regelmatig de risico’s die
ons bedrijf liep, onder andere op basis
van een maandelijkse rapportering vanuit
het departement Risk. Het Risicocomité
bepaalde ook de toprisico’s van Fidea en
de bijhorende mitigerende maatregelen.
Productvernieuwingen of –aanpassingen
en belangrijke uitbestedingen werden
telkens ter goedkeuring aan het “New
and Active Product Committee” (NAPC)
voorgelegd met als doel om het risicoprofiel van de betrokken producten vanuit
verschillende invalshoeken te bekijken.
Het in 2013 geïnstalleerde “Quality and
Risk Control Committee” (QRCC) bewaakte
de risico’s, inherent aan de bouw van het
nieuwe IT-platform. Het QRCC vergaderde
regelmatig het voorbije jaar en hield
nauwgezet de vinger aan de pols.
Het departement Risk voerde in 2014 enkele
tweedelijnscontroles uit en formuleerde
aanbevelingen ter verbetering van het
interne controlesysteem. Kritieke tekortkomingen werden er niet vastgesteld.

Verder werd het bedrijfscontinuïteitsplan
geactualiseerd. De infrastructuur van
de uitwijklocaties in geval van nood was
onderwerp van een controle.
Voor de voorbereiding op Solvency II
laten we ons bijstaan door een consultancybureau. De voorbereiding verloopt
volgens plan. Voor wat Pijler I
betreft, doorliepen we intussen tweemaal
de gehele procesketting voor alle deelportefeuilles. Dat resulteerde in een volledige
economische balans op de toestand van
einde 2013 en einde mei 2014.
We namen deel aan Eiopa’s1“low yield
stress”-module. De conclusie was dat Fidea,
zonder gebruik te maken van “long term
guarantee arrangements”, beide stressscenario’s met glans doorstaat. Met betrekking
tot het “forward looking assessment of own
risks” (FLAOR) in Pijler II, werden kapitaalprojecties uitgevoerd, die rekening houden
met het meerjarenplan en het investeringsbeleid. De algemene conclusie was gunstig:
Fidea heeft nu en de volgende jaren geen
moeite om aan de Solvency II-vereisten
te voldoen, ook niet bij minder gunstige
omstandigheden.

Compliance
Op 25 februari 2014 heeft de Raad van
Bestuur de herziening van Fidea’s Compliance
Charter gevalideerd. Het herziene charter
weerspiegelt de organisatie van Fidea’s
compliance-functie, zoals die in 2013 is uitgebouwd in lijn met de prudentiële vereisten,
die de FSMA bij circulaire van 4 december
2012 uitgevaardigd heeft.
Die compliance-functie wordt ingevuld
door een geaccrediteerde Compliance
Officer en een Assistant Compliance

Officer. De Compliance Officer rapporteert rechtstreeks aan de Chief Executive
Officer. In de eerste lijn wordt de
compliance-functie ondersteund door
een anti-witwascoördinator en door
compliance-contactpersonen binnen de
diverse afdelingen. De coördinatie tussen
de eerste lijn en het tweedelijnstoezicht
wordt zo bewerkstelligd en het ‘ThreeLines-of-Defence’ model is op deze manier
geïmplementeerd.
In 2014 heeft Compliance vier fora met
haar compliance-contactpersonen georganiseerd. Er werd een monitoring met
betrekking tot anti-witwassen afgerond en
er werd opleiding gegeven over de antiwitwasvereisten. Daarenboven werd een
controle op de “14 aaneensluitende dagen
vakantie”-regel uitgevoerd en stuurden we
een onderzoek naar het legitiem gebruik
van software aan.
De focus lag in 2014 op Twin Peaks II,
met name op de effectieve invoering van
MiFID-analoge vereisten in verzekeringen.
Op regelmatige basis heeft de Compliance
Officer een stand van zaken over de implementatie van deze regelgeving binnen Fidea
toegelicht op Fidea’s Risicocomité en Audit,
Risk en Compliance Comité.
In de context van Twin Peaks II startten
we in 2014 met de projecten “Verloning
in Distributie” en “Distributie”. Voor
beide projecten heeft het Directiecomité
het belang benadrukt van een gepaste
monitoring door de compliance-functie.
Verder werd de impact van deze nieuwe
wetgeving op de samenwerking met
Fidea’s verbonden agenten grondig geanalyseerd en werd het bestaande samenwerkingsovereenkomstmodel met hen

aangepast om te voldoen aan de nieuwe
wettelijke vereisten.
Bij de uitbouw van het nieuwe informaticaplatform werd de impact van
deze wetgeving in nauw overleg met
Compliance geanalyseerd en systeemtechnisch ingebouwd.
In de loop van 2014 hebben we verscheidene informatiesessies gehouden om alle
personeelsleden te sensibiliseren voor
deze nieuwe wettelijke voorschriften en
gedragsregels. Tijdens de jaarlijkse personeelsvergaderingen heeft de Compliance
Officer de AssurMiFID-gedragsregels
met betrekking tot belangenconflicten
toegelicht aan alle personeelsleden. Op
de kaderavond werden alle AssurMiFIDvereisten vervolgens verder uitgediept
voor de kaderleden.
Voor de verbonden agenten en commerciële medewerkers organiseerden we in
het laatste kwartaal van 2014 de door de
FSMA erkende AssurMiFID-opleidingen,
gevolgd door een erkend examen.
De compliance-functie heeft eveneens een
project opgezet om potentiële belangenconflicten binnen Fidea te identificeren.
Een samenvatting van het belangenconflictenbeleid werd gepubliceerd op de
website. Ook het geschenken- en klokkenluidersbeleid werd herzien en geactualiseerd. Bovendien werd een beleid
geïntroduceerd betreffende standaarden
van “deskundigheid” en “professionele
betrouwbaarheid” voor leden van het
Directiecomité, bestuurders en verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties.Ten slotte heeft Compliance het
voortouw genomen met betrekking tot de
implementatie van FATCA2 binnen Fidea.

Eiopa: European Insurance and Occupational Pensions Authority (Europese
autoriteit voor de verzekeringen en bedrijfspensioenen)

1

FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act: de wetgeving van de Verenigde
Staten, die als doel heeft om belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen via buitenlandse financiële instellingen te voorkomen.

2
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MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN

BEHEER VAN DE
BELEGGINGSPORTEFEUILLE

De consument verwacht hoe langer hoe
meer dat bedrijven op een transparante
manier over hun aanbod en activiteiten,
realisaties en resultaten communiceren.
Door de officiële publicatie van het
jaarverslag spelen we in op deze
verwachting. Het jaarverslag, uitgewerkt
in drie talen, blijft voor elke stakeholder
permanent beschikbaar op de webstek
van Fidea. Ook alles wat met het corporate
governance-beleid te maken heeft, vindt het
publiek het hele jaar door op www.fidea.be
terug in een daarvoor speciaal aangelegde
rubriek.

2014 toonde een verrassend grote daling
van olieprijzen, die de deflatiebezorgdheid
in Europa verder aanwakkerde en de ECB
uiteindelijk tot een kwantitatieve verruiming
overhaalde die iets ruimer was dan algemeen
verwacht. Een tegenvallende Europese
groei, in tegenstelling tot de VS, conflicten
met Rusland en in het Midden-Oosten en
Europese politiek allerhande, beperkten
verder de risicobereidheid, zodat de Europese
rente over alle looptijden dieper daalde
dan aan het begin van het jaar mogelijk
geacht werd. Langlopende obligaties
presteerden zodoende uitzonderlijk goed.
Aandelenmarkten stegen licht, maar hun
volatiliteit en het ingeprijsd risico namen toe.

Van onze medewerkers, bemiddelaars
en leveranciers verwachten we dat ze
handelen volgens de gecommuniceerde en
geldende richtlijnen, waarbij deontologie en
professionaliteit voorop staan. Dat principe
wordt doorgetrokken op de werkvloer, in
vertegenwoordigingstaken op het terrein en
in het omgaan met de sociale media.
Ook de sponsoringsinspanningen schoeien
we op een duurzaam en verantwoorde
leest. Zo worden de renners van het
Telenet Fidea Cycling Team steeds vaker
als ambassadeur ingeschakeld in o.m.
sensibiliseringscampagnes die veilig verkeer
moeten aanmoedigen. In 2015 zal dit nog
meer het geval zijn dan het voorbije jaar.
Bij de bepaling van het duurzaamheidsbeleid,
laten we ons ook inspireren door de input
die de sector bij monde van Assuralia
hierover suggereert. Het maatschappelijk
karakter is ook duidelijker zichtbaar in de
communicatiecampagnes, die via de sociale
media gevoerd worden. Preventie vormt de
insteek bij de uitwerking ervan.

24

jaarverslag 2014

Fidea desinvesteerde in maart en april
deelportefeuilles uit de Leven-activiteiten,
wat samen met aflopende Levencontracten de reserves en de te beleggen
activa met meer dan EUR 1 miljard deden
teruglopen. Dit leidde tot een aanzienlijke
realisatie van meerwaarden en veranderde
de activiteitenmix zodanig dat, zeker
in combinatie met de veranderende
renteomgeving, een herziening van de
Strategische Asset Allocatie (SAA) wenselijk
was. Hierbij streefde Fidea vooral naar
de grootst mogelijke garantie van haar
verplichtingen over de volgende decennia
ongeacht de evolutie van de financiële
markten. Dit lange termijnkader, dat
kasstromen van activa en verplichtingen
tot hun afloop simuleert voor de
hele waarschijnlijkheidsverdeling van
marktontwikkelingen, wordt ook gebruikt om
met reële marktwaarden de voortdurende
solvabiliteit van Fidea te bewaken volgens
regels vastgelegd in de risico-appetijt en
stuurt zodoende het solvabiliteitsbeleid.
Na analyse van de SAA-optimalisaties
besliste het Investment Committee (IC) het
percentage aandelen en bedrijfsobligaties te

verhogen ten koste van staatsobligaties en
tevens meer ruimte te creëren voor minder
gecorreleerde alternatieve beleggingen.
Het resultaat van de beleggings
portefeuille, EUR 216 miljoen, of 8,5%
op de over het jaar gemiddelde waarde
van activa van EUR 2,54 miljard werd
grotendeels bepaald door de aanhoudende
rentedaling over alle looptijden en de
realisatie van meerwaarden als gevolg van
enerzijds de verkoop van Leven-activiteiten
en anderzijds de aanpassing van de SAA.
Meer bepaald werden EUR 105 miljoen
meerwaarden op obligaties gerealiseerd
en EUR 26 miljoen op aandelen naast
EUR 7 miljoen waardeverminderingen,
EUR 70 miljoen couponinkomsten en
EUR 17 miljoen dividenden. In verhouding
tot de activa zijn de EUR 162 miljoen
ongerealiseerde meerwaarden eind 2014
relatief hoger dan de EUR 174 miljoen begin
2014. De voorkeur voor aandelen met hoog
dividend en voor bedrijfsobligaties houdt de
inkomstenstroom redelijk op peil, ondanks
de lage rentevoeten.
De huidige allocatie garandeert solvabiliteit en
een risicospreiding aangepast aan de huidige
marktomgeving met geringe blootstelling
aan het lange termijn renterisico. Liquiditeit
blijft hoog om flexibel te kunnen aanpassen,
wanneer het effect van alle maatregelen van
de ECB duidelijker wordt. Eind 2014 bestonden
de activa voor 30% uit staatsobligaties en
cash met duratie onder 2 jaar; 12% gedekte
obligaties en obligaties van overheids- of
supranationale instellingen met 3 jaar duratie;
40% bedrijfsobligaties waaronder 6% in USD
met 5 jaar duratie waarvan het dollarrisico is
afgedekt; 10% hoofzakelijk Europese aandelen;
2% vastgoed; 2% alternatieve beleggingen
en 4% in een absoluut rendementsfonds
op vastrentende beleggingen. 98% van de
obligaties zijn Investment Grade (AAA tot BBB)
en 2% hebben rating BB.

zorg, waardering en
respect - zowel intern
als extern - zijn onze
sterkhouders.
jaarverslag 2014
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN
BESTUUR VAN FIDEA AAN DE
ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

VERSLAG

De Raad van Bestuur brengt u hierbij
verslag uit over de statutaire jaarrekening
betreffende het boekjaar 2014.
2014 was het tweede volledige jaar
waarin Fidea als autonome verzekerings
maatschappij opereerde sinds J.C. Flowers
& Co de aandelen van Fidea overnam
van KBC.
Voor Fidea werd het opnieuw een bijzonder
jaar. Op 30 september 2014 sloot de Chinese
verzekeraar Anbang Group Holdings Co
Limited een overeenkomst met J.C. FLowers
& Co om de aandelen van Fidea over te
kopen. Zoals voorzien in de Controlewet
op de Verzekeringen, is deze aankoopovereenkomst gesloten onder opschortende
voorwaarde van onder meer de goedkeuring
ervan door de Nationale Bank.
Op 25 februari 2015, datum waarop dit
verslag aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders aan de Raad van Bestuur
werd voorgelegd, was deze opschortende
voorwaarde nog niet vervuld.
In het afgelopen jaar heeft Fidea verder
uitvoering gegeven aan haar ambitie om
zich in de Belgische markt te profileren
als een zelfstandige verzekeringsonderneming, die kwalitatieve verzekeringsoplossingen aanbiedt in Niet-Leven. In Leven
blijft Fidea instaan voor een vlekkeloze
dienstverlening voor de resterende levensverzekeringscliënten.
De focus lag in 2014 op de verdere
uitbouw van het eigen ICT-platform
(het zogenaamde Genesisproject),

26

jaarverslag 2014

en de verkoop van de resterende niet
strategische onderdelen van de verzekeringsportefeuille.De overgang naar het
nieuwe ICT-platform dat Fidea toelaat
om de volledige boekhouding autonoom
te beheren, werd op 1 januari 2014 vlot
gerealiseerd. Met een tweede release
werden midden 2014 de producten van
de tak Brand op het nieuwe ICT-platform
opgeleverd. De oplevering van andere
producten Niet-Leven is voorzien voor
einde maart 2015.
In april 2014 heeft Fidea het project
Helena opgestart om ook in Leven een
eigen ICT-platform uit te bouwen. Het
is de bedoeling om de resterende portefeuille Leven Individueel vanaf het laatste
kwartaal van 2015 op dit nieuwe platform
actief te beheren.
Op 31 maart 2014 heeft Fidea aan
KBC Verzekeringen N.V. alle rechten
en plichten overgedragen uit de Tak
21-verzekeringspolissen met het label
“VAP Zenito” en “Toppensioen Zenito”,
in beheer bij de verzekeringsbemiddelaar
Zenito Aanvullend Pensioen C.V.B.A.
Op 30 april 2014 heeft Fidea haar portefeuille groepsverzekeringen in Leven,
inclusief de verzekeringsovereenkomsten,
die een individuele verderzetting zijn van
een groepsoverzekeringsovereenkomst,
overgedragen aan AG Insurance N.V.
Het neergezette resultaat dankt Fidea
aan de grote betrokkenheid van haar
medewerkers en het vertrouwen van alle
distributiepartners. De Raad van Bestuur
is hen hier zeer erkentelijk voor.
Resultaat 2014
Fidea eindigt 2014 met een bruto

uitgegeven premievolume van
EUR 281,0 miljoen: EUR 194,4 miljoen in
Niet-Leven en EUR 86,6 miljoen in Leven.
Het boekjaar sluit af met een nettowinst
van EUR 40,1 miljoen. In Niet-Leven
was er een mooi technisch resultaat,
resulterend in een brutowinst van
EUR 35,2 miljoen en een netto combined
ratio van 98,6%. Het resultaat van de
activiteit Leven leverde een winst op van
EUR 1,4 miljoen na dotatie voor winstdeelname en een toename van het
Fonds voor toekomstige toewijzingen
van EUR 3,2 miljoen. Het niet-technisch
resultaat bedraagt EUR 14,5 miljoen
en de belastinglast komt uit op
EUR 11,0 miljoen.
Beleggingsportefeuille
De evolutie in de economische omgeving
en in de activiteiten van Fidea in 2014
noopten tot veranderingen in de strategische asset allocatie. De dreigende
deflatie, een tegenvallende Europese
groei in tegenstelling tot de VS en het
aankondigen van de kwantitatieve
verruiming door de ECB leidden tot
een forse rentedaling. Desinvesteringen
van de levenactiviteiten Zenito en
Groep en aflopende levencontracten
deden de te beleggen activa met meer
dan EUR 1 miljard teruglopen, wat resulteerde in het realiseren van aanzienlijke
meerwaarden.
Dit alles leidde tot een aanpassing van
de strategische allocatie, waarbij Fidea
streeft naar de grootst mogelijke garantie
om haar verplichtingen van vandaag na te
komen over de volgende decennia binnen
een vastgelegde risico-appetijt. De huidige
allocatie garandeert een stevige solvabiliteit, met geringe blootstelling aan lange

termijnrenterisico, en een hoge liquiditeit. Ondanks de afname van de geïnvesteerde activa blijven de ongerealiseerde
meerwaarden ongeveer op het niveau van
eind 2013, nl. EUR 162 miljoen.
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 2,0 miljoen;
• overgedragen resultaat:
EUR 38,1 miljoen.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt
EUR 340,1 miljoen, een toename met
13,4% tegenover eind vorig jaar.
Met een ratio van 296% voldoet Fidea
ruimschoots aan de vereiste solvabiliteit.
Herroeping ex tunc voorgenomen
kapitaalsvermindering
Op 25 september 2014 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering besloten
tot de vermindering van het kapitaal met
een bedrag van EUR 79.031.766,65, onder
de opschortende voorwaarde dat er geen
verzet werd aangetekend door Nationale
Bank van België binnen een termijn van
één maand die aanving op 9 oktober
2014, overeenkomstig artikel 22,§ 2 van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen.
Op 30 oktober 2014 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering besloten
tot de herroeping en vernietiging
“ex tunc” van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van
25 september 2014 en de eruit voortvloeiende statutenwijziging, zodat het

kapitaal geacht is niet te zijn verminderd
en onveranderd gehandhaafd is gebleven
op EUR 220.908.199,69.
Deze herroeping kadert in de overeenkomst tot overdracht van aandelen
die de aandeelhouders van Fidea op
30 september 2014 hebben gesloten
met Anbang Group Holdings Co Limited.
Corporate governance en statutaire
benoemingen
Overeenkomstig de statutenwijziging
waartoe de Buitengewone Algemene
Vergadering op 3 december 2013 heeft
besloten, is het Executive Committee van
Fidea, met één uitvoerend bestuurder
(de CEO), sinds 1 januari 2014 vervangen
door een Directiecomité met vier uitvoerende bestuurders.
De directieleden Patrick Depovere
(Chief Financial Officer), Jacques Steevens
(Chief Commercial Officer) en Marc Wouters
(Chief Operations Officer) werden daartoe
met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot
uitvoerend bestuurder. Op die manier heeft
Fidea al geanticipeerd op de governance
structuur die het Solvency II-regime in het
vooruitzicht stelde.
Fidea’s Corporate Governance
Memorandum werd op 25 februari 2014
aangepast aan deze nieuwe governance
structuur. Bij deze herziening nam de
Raad van Bestuur ook de gelegenheid
te baat om het Corporate Governance
Memorandum aan te passen aan de
“Fit & Proper”-standaarden die de
Nationale Bank van België op 17 juni
2013 heeft uitgevaardigd. Verder heeft
de Raad van Bestuur op 25 mei 2014 ook
de aanpassing van de statuten van de
Raad van Bestuur, van het Audit, Risk
en Compliance-comité, van het HR- en

Remuneratiecomité en van het Directiecomité goedgekeurd.
Op 25 februari 2014 werd de heer
Thierry Porté tot 18 april 2015 herkozen
tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Op dezelfde dag heeft de Raad van
Bestuur, op voordracht van het Benoemings- en Governance-comité, de herbenoeming van de leden van het Directiecomité voor een nieuwe termijn van
twee jaar, met ingang op 18 april 2014,
goedgekeurd. Sinds 25 februari 2014
zetelt de Chief Financial Officer niet meer
als waarnemer maar als stemhebbend lid
in het Investeringscomité. Zijn benoeming
werd goedgekeurd door de Raad van
Bestuur op voordracht van Fidea’s Benoemings- en Governance-comité. Dit maakt
dat het Investeringscomité nu vier leden
met stemrecht telt, met inbegrip van zijn
Voorzitter. De statuten van het Investeringscomité werden in die zin aangepast.
Op 9 april 2014 heeft de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van
Fidea kennis genomen van de vervanging
van de heer Peter Telders, als vaste
vertegenwoordiger van Ernst&Young
Bedrijfsrevisoren bcvba, door mevrouw
Nicole Verheyen (sinds 9 maart 2015
vervangen door Christel Weymeersch) als
Commissaris-Revisor,voor de resterende
looptijd van het mandaat. Op 11 augustus
2014 hebben de aandeelhouders van
Fidea (overeenkomstig artikel 536 §1,
derde lid van het Wetboek van Vennootschappen) besloten om de heer Edwin
Schellens te herbenoemen als bestuurder
van de Vennootschap. Deze benoeming
vond onmiddellijke ingang en loopt tot de
sluiting van de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2017 . Alle bestuurs-
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daden die de heer Schellens heeft gesteld
sinds 9 april 2014, zijnde de datum van de
Gewone Algemene Vergadering gehouden
in het jaar 2014, werden eveneens door de
aandeelhouders bekrachtigd. Op 5 januari
2015 hebben de aandeelhouders van Fidea
overeenkomstig artikel 536 §1, derde lid van
het Wetboek van Vennootschappen, kennis
genomen van het ontslag van de heer
Jeroen Drost als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2014.
De Gewone Algemene Vergadering, die de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten
per 31 december 2014 zal behandelen, zal
worden verzocht kwijting te verlenen aan
de heer Drost voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Op 25 februari 2015 heeft de Raad van
Bestuur, op voordracht van het Benoemingsen Governance-comité, de benoeming
goedgekeurd van de heer Jan Steverlynck
als lid van het Benoemings- en Governancecomité ter vervanging van de heer Jeroen
Drost wiens mandaat hij zal voleindigen.
Belangenconflict
Voor een beslissing van de Raad van Bestuur
van 6 februari 2014 in verband met de
verkoop van de Zenito-portefeuille (punt
2 van de agenda) werd artikel 523 van het
Wetboek van Vennootschappen inzake
belangenconflicten toegepast.
Deze transactie kadert in de strategische
intentie van Fidea om de bestaande
verzekeringsportefeuille Leven af te
bouwen. De verkoop is gesloten aan
marktconforme voorwaarden.
Het uittreksel van de notulen van deze
vergadering vermeldt hierover wat volgt:
“Before the start of the discussion, the
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Chairman requests if any member objects
to Mr. Jan Steverlynck being present at
the discussion in respect to point 2 of the
agenda (the sale of the Zenito portfolio) as a
non-participating and non-voting member,
as there might be a conflict of interest in his
subject with Fidea’s patrimonial interests,
given his function as Executive Director of
Zenito v.z.w. None of the members objects.”
(vrije vertaling):
“Voor de aanvang van de bespreking vraagt
de Voorzitter of enig lid er bezwaar tegen
heeft dat punt 2 van de agenda (de verkoop
van de Zenito-portefeuille) besproken wordt
in aanwezigheid van de heer Jan Steverlynck
als niet deelnemend en niet stemmend lid,
aangezien er een mogelijk belangenconflict
in zijn hoofde bestaat met Fidea’s vermogensrechtelijke belangen gezien zijn functie
van uitvoerende bestuurder van Zenito
v.z.w. Geen van de leden heeft hier bezwaar
tegen.”
Vergaderingen van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergaderde in 2014
negen maal over diverse onderwerpen.
Vergaderingen van het Audit, Risk en
Compliance comité
Het Audit, Risk en Compliance comité
vergaderde in 2014 vier maal, telkens
in aanwezigheid van Mevrouw Kathleen
Steel, vaste vertegenwoordiger van de
onafhankelijke bestuurder BVBA K-Steel,
en bracht hierover telkens verslag uit aan
de Raad van Bestuur.
Mevrouw Steel voldoet aan de vereisten
van artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen om als onafhankelijk
bestuurder te kunnen worden erkend.
Haar behaalde graden als doctor in de
Economische Wetenschappen en jaren-

lange 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 2014 volop verder gewerkt
aan de uitbouw van een compliance- en
risicobeheer. Op advies van het Audit,
Risk en Compliance comité, heeft de Raad
van Bestuur in dit verband in de loop van
2014 diverse beslissingen genomen en
beleidslijnen goedgekeurd.
Zo heeft Fidea in 2014 haar ambities voor
een duurzame solvabiliteit in Solvency I
en Solvency II gedefinieerd. Op advies
van het Audit, Risk en Compliance comité
heeft de Raad van Bestuur op 17 september 2014 een beleidskader goedgekeurd voor het beheer van investeringsrisico’s. Eveneens op 17 september 2014
werd Fidea’s risicobeleid in verband met
kapitaalsvereisten goedgekeurd. Fidea’s
raamwerk inzake risicobeheer werd op
18 december 2014 in het kader van de
jaarlijkse herziening geactualiseerd.
Verder werd de herziening van Fidea’s
Compliance Charter gevalideerd. Het
herziene charter weerspiegelt de organisatie van Fidea’s compliance functie,
zoals die in 2013 is uitgebouwd, in lijn
met de prudentiële vereisten die de FSMA
bij circulaire van 4 december 2012 heeft
uitgevaardigd.
Vergaderingen van het Benoemings- en
Governance-comité
Het Benoemings- en Governance-comité
vergaderde in 2014 in totaal vier maal en
bracht hierover telkens verslag uit aan de
Raad van Bestuur.

Vergaderingen van het HR- en Remuneratiecomité
Het HR- en Remuneratiecomité vergaderde in 2014 in totaal drie maal en
bracht hierover telkens verslag uit aan de
Raad van Bestuur.
Vergaderingen van het Investeringscomité
Het Investeringscomité vergaderde
in 2014 in totaal tien maal en bracht
hierover periodiek verslag uit aan de Raad
van Bestuur.
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 herverzekerings
maatschappijen. 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 een aangepast acceptatieen tariferingsbeleid, een veilig

herverzekeringsbeleid en een
correct beleid inzake schadereservering;
4. operationele risico’s die ontstaan
uit inadequate of falende interne
processen, mensen, systemen of
externe factoren.
5. onzekerheid over de draagwijdte
en impact van evoluties in het
wetgevend kader, in het bijzonder
Twin Peaks II.
6. de impact van potentiële wijzigingen in het distributielandschap.
De Raad van Bestuur heeft geen kennis
van gebeurtenissen, die zich na het
afsluiten van het boekjaar voordeden noch
zijn de Raad 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, aan voormalige bestuurder
Jeroen Drost en aan de CommissarisRevisor voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

jaarverslag 2014

29

Actief

Codes

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

B.	Immateriële activa

21

126%

5.131.735

44.806.281

19.791.391

I. Oprichtingskosten

211

0

0

II. Immateriële vaste activa

212

44.806.281

19.791.391

1. Goodwill

212.1

4.529.556

4.830.428

5.131.735

2. Overige immateriële vaste activa

212.2

36.663.743

351.309

0

3. Vooruitbetalingen

212.3

3.612.982

14.609.654

0

2.335.686.441

3.411.346.382

-32%

3.024.890.609

17.676.446

18.823.043

-6%

30.716.953

C. Beleggingen
I. Terreinen en gebouwen

Jaar
rekening
Jaarrekening van Fidea
op 31-12-2014
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22
221

126%

5.131.735

1. Onroerende goederen bestemd voor
bedrijfsdoeleinden

221.1

2.446.241

2.641.612

2.751.100

2. Overige

221.2

15.230.205

16.181.430

27.965.853

210.144

247.370

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en
deelnemingen

222

-15%

329.840

-

Verbonden ondernemingen

222.1

0

0

0

-

Andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

222.2

210.144

247.370

329.840

2.317.555.323

3.391.965.505

1. Aandelen, deelnemingen en andere nietvastrentende effecten

223.1

552.807.499

370.149.804

458.776.849

2. Obligaties en andere vastrentende
effecten

223.2

1.689.145.863

2.941.956.875

2.421.140.010

3. Deelnemingen in gemeenschappelijke
beleggingen

223.3

0

0

0

4. Hypothecaire leningen en hypothecaire
kredieten

223.4

4.173.250

4.816.906

5.632.074

5. Overige leningen

223.5

10.677.794

14.452.981

13.602.448

6. Deposito’s bij kredietinstellingen

223.6

60.653.798

60.529.379

94.311.346

7. Overige

223.7

97.119

59.561

59.610

244.528

310.464

III. Overige financiële beleggingen

IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen
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0

223

224

-32%

-21%

2.993.522.337

321.479

Actief

Codes

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

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

23

41.534.927

44.534.189

-7%

46.362.988

Dbis. Deel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen

24

84.644.118

73.873.565

15%

43.366.799

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

241

2.500

2.500

0%

11.872

II. Voorziening voor verzekering ‘Leven’

242

244.532

394.334

-38%

426.558

III. Voorziening voor te betalen schaden

243

84.397.086

73.476.731

15%

42.928.369

V. Andere technische voorzieningen

245

0

0

103.973.289

104.603.876

-1%

93.080.509

32.142.975

33.912.519

-5%

25.936.589

E. Vorderingen

41

I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verze- 411
keringsverrichtingen

0

1. Verzekeringsnemers

411.1

10.229.699

7.125.796

6.161.872

2. Tussenpersonen

411.2

12.354.893

13.994.018

12.421.713

3. Overige

411.3

9.558.383

12.792.705

7.353.004

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

412

4.791.968

1.083.455

342%

832.252

III. Overige vorderingen

413

67.038.346

69.607.902

-4%

66.311.667

25

190.144.848

63.762.976

198%

362.328.469

F. Overige activabestanddelen
I. Materiële activa

251

786.445

799.954

-2%

120.225

II. Beschikbare waarden

252

189.358.403

62.963.022

201%

362.208.244

IV. Overige

253

0

0

33.408.604

57.356.867

-42%

54.329.759

-44%

54.329.759

G. Overlopende rekeningen

431/433

I. Verworven, niet-vervallen intresten en
huurgelden

431

31.877.894

56.986.213

II. Overgedragen acquisitiekosten

432

0

0

III. Overige overlopende rekeningen
TOTAAL

433
21/43

0

0

1.530.710

370.654

313%

0

2.834.198.508

3.775.269.246

-25%

3.629.490.867
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Passief

Codes

A.	Eigen vermogen

11
111

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

% verschil
2014-2013

31/12/2012

340.121.205

299.983.010

13%

302.191.478

220.908.200

220.908.200

0%

220.908.193

II. Uitgiftepremies

112

24.639.706

24.639.706

0%

11.639.713

113

76.056

76.056

0%

97.374

IV. Reserves

11%

114

20.243.093

18.236.093

1. Wettelijke reserve

114.1

18.209.000

16.202.000

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
115

46.921.565
14.305.000

394.623

394.623

30.977.095

74.254.151

36.122.955

22.624.633

Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen

13

83.000.000

79.787.700

4%

10.787.700

C.	Technische voorzieningen

14

2.257.419.550

3.266.035.853

-31%

3.171.447.560

45.430.175

49.262.693

-8%

37.764.168

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

141

II. Voorziening voor verzekering ‘leven’

142

1.642.186.118

2.639.575.534

-38%

2.678.611.758

III. Voorziening voor te betalen schaden

143

502.896.963

509.637.992

-1%

388.378.136

IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s

144

5.806.638

6.078.138

-4%

6.670.018

V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen

145

35.092.277

35.474.561

-1%

30.276.092

VI. Andere technische voorzieningen

146

26.007.380

26.006.936

0%

29.747.387

41.534.927

44.534.189

-7%

46.362.988

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
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31/12/2013

III. Herwaarderingsmeerwaarden

V. Overgedragen resultaat
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31/12/2014

15

Passief

Codes

E. Voorzieningen voor overige risico’s en
kosten

16

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

229.800

252.100

-9%

384.905

I. Voorziening voor pensioenen en en soortgelijke
verplichtingen

161

23.400

41.000

-43%

0

III. Andere voorzieningen

163

206.400

211.100

-2%

384.905

F.	Deposito’s ontvangen van
herverzekeraars

17

33.079.659

34.950.024

-5%

29.304.571

G.	Schulden

42

74.493.147

45.814.815

63%

67.186.064

I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

421

52.316.154

34.409.094

52%

32.421.710

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

422

2.472.578

2.061.606

20%

1.541.875

IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen

424

0

0

V. Overige schulden

0

425

19.704.415

9.344.114

1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

425.1

5.478.508

5.809.806

8.796.239

2. Overige

425.2

14.225.907

3.534.308

24.426.240

H. Overlopende rekeningen (staat nr. 8)
TOTAAL

434/436
11/43

111%

33.222.479

4.320.220

3.911.556

10%

1.825.601

2.834.198.508

3.775.269.246

-25%

3.629.490.867
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I. 	Technische rekening
niet-levensverzekering

Codes

1. Verdiende premies, onder aftrek van
herverzekering

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

710

190.899.182

187.683.360

2%

154.824.635

a) Brutopremies

710.1

194.406.709

194.165.396

160.316.460

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

710.2

-7.340.045

-8.228.426

-4.723.067

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

710.3

3.832.519

1.755.762

-759.063

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

710.4

0

-9.372

-9.696

2bis. Opbrengsten van beleggingen

48.362.059

31.113.968

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

712.1

0

0

471.577

b) Opbrengsten van andere beleggingen

712.2

16.458.489

15.085.067

17.428.677

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

712.3

5.691.416

229.006

10.538.175

d) Meerwaarden op de realisatie

712.4

26.212.153

15.799.895

18.237.491
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55%

46.675.920

3.	Overige technische opbrengsten, onder
aftrek van de herverzekering

714

279.345

161.392

73%

7.977

4. Schadelast, onder aftrek van
herverzekering (-)

610

-107.735.160

-110.916.986

-3%

-81.131.652

610.1

131.970.932

109.368.954

85.216.405

aa) bruto-bedragen

610.11

138.355.827

110.770.645

90.545.778

bb)deel van de herverzekeraars (-)

610.12

-6.384.895

-1.401.692

-5.329.373

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

610.2

-24.235.772

1.548.032

-4.084.753

a) Betaalde netto-bedragen

34

712

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

610.21

-13.418.221

7.624.166

-2.865.397

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

610.22

-10.817.551

-6.076.134

-1.219.356

I. 	Technische rekening
niet-levensverzekering

Codes

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

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

611

-444

3.740.452

-100%

-84.908

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

612

-1.428.398

-1.210.910

18%

-1.286.300

7. Netto-bedrijfskosten (-)

8%

-56.539.788

613

-75.069.189

-69.654.226

a) Acquisitiekosten

613.1

56.428.012

55.370.081

43.396.384

c) Administratiekosten

613.3

18.757.222

14.412.699

13.212.348

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

613.4

-116.045

-128.554

-68.944

7bis. Beleggingslasten (-)

614

-16.740.096

-8.079.176

107%

-13.663.028

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

616

-3.743.473

-3.838.029

-2%

-4.761.893

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

619

382.284

-3.740.501

-110%

-5.639.078

10. Resultaat van de technische rekening
niet-levensverzekering

710/619

35.206.109

25.259.343

39%

38.401.885

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

Codes

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

1. Verdiende premies, onder aftrek van
herverzekering

720

86.424.787

146.818.375

-41%

212.823.935

a) Brutopremies

720.1

86.551.946

146.991.508

213.021.248

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

720.2

-127.159

-173.132

-197.313

194.705.078

177.897.994

722.1

0

0

-100.905

2.	Opbrengst van beleggingen
a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden
ondernemingen of deze waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
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9%

201.973.089

b) Opbrengsten van andere beleggingen

722.2

53.214.332

75.962.981

93.623.904

c) Terugneming van waardecorrecties op
beleggingen

722.3

9.013.082

726.587

52.047.584

d) Meerwaarden op de realisatie

722.4

132.477.664

101.208.427

56.402.505

3. Waardecorrecties op beleggingen van de 723
actiefpost D. (opbrengsten)

5.599.692

6.588.305

-15%

5.834.577

4.	Overige technische opbrengsten, onder
aftrek herverzekering

724

2.024.857

565.959

258%

2.855.357

5.	Schadelast, onder aftrek van
herverzekering (-)

620

-276.510.593

-251.308.727

10%

-149.259.644

620.1

276.563.193

251.358.927

149.391.851

a) Betaalde netto-bedragen

36

722

aa) bruto-bedragen

620.11

276.752.324

251.407.653

149.442.932

bb)deel van de herverzekeraars (-)

620.12

-189.131

-48.726

-51.081

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

620.2

-52.600

-50.200

-132.206

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

620.21

-52.600

-50.200

-132.206

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

620.22

0

0

0

II. Technische rekening levensverzekering

Codes

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

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

621

40.044.626

40.461.007

-1%

-128.350.583

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

621.1

37.582.382

38.631.684

-126.900.845

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

621.2

2.462.244

1.829.323

-1.449.737

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

622

-892.283

687.359

-230%

-2.015.534

8.	Netto-bedrijfskosten (-)

623

-15.262.366

-22.317.706

-32%

-28.018.480

a) Acquisitiekosten

623.1

7.335.358

16.977.610

21.241.613

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

623.2

0

0

0

c) Administratiekosten

623.3

7.946.468

5.353.204

6.809.798

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

623.4

-19.460

-13.108

-32.931

624

-27.102.100

-12.172.887

123%

-59.311.657

10. Waardecorrecties op beleggingen van de 625
actiefpost D. (kosten) (-)

-1.610.253

-2.893.261

-44%

-1.641.809

9. Beleggingslasten (-)

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

626

-2.823.584

-2.611.898

8%

-2.599.265

12bis. Wijziging van het fonds voor
toekomstige dotaties

628

-3.212.300

-69.000.000

-95%

0

13.	Resultaat van de technische rekening
levensverzekering

720/628

1.385.560

12.714.520

-89%

52.289.986

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

Codes

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

1.	Resultaat van de technische rekening
niet-levensverzekering

(710/619)

35.206.109

25.259.343

39%

38.401.885

1.385.560

12.714.520

-89%

52.289.986

20.788.044

7.633.450

172%

13.680.687

Winst (+) / Verlies (-)

2.	Resultaat van de technische rekening
levensverzekering

(720/628)

Winst (+) / Verlies (-)

3.	Opbrengsten van beleggingen

730.1

0

0

1.409

b) Opbrengsten van andere beleggingen

730.2

5.592.161

3.997.526

3.444.905

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

730.3

462.529

11.599

3.451.519

d) Meerwaarden op de realisatie

730.4

14.733.354

3.624.325

6.782.854

630

-6.369.145

-2.112.330

512.321

486.996

5. Beleggingslasten (-)
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202%

-5.712.284

a) Beheerslasten van beleggingen

630.1

b) Waardecorrecties op beleggingen

630.2

2.039.221

280.228

324.979

c) Minderwaarden op de realisatie

630.3

3.817.604

1.345.105

7.299.665

7.	Overige opbrengsten

732

1.816.485

264.167

588%

2.479.888

8.	Overige kosten (-)

632

-1.719.171

-624.149

175%

-913.741

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

710/632

51.107.882

43.135.001

18%

100.226.422

Winst (+) / Verlies (-)
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730

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

-1.912.361

III. Niet-technische rekening

Codes

11.	Uitzonderlijke opbrengsten

31/12/2014

31/12/2013

% verschil
2014-2013

31/12/2012

733

0

77.519

-100%

0

12.	Uitzonderlijke kosten

633

0

0

-

0

13.	Uitzonderlijk resultaat van de
geconsolideerde ondernemingen

733/633

0

77.519

-100%

0

15. Belastingen op het resultaat (-/+)

634/734

-7.417.773

-33.503.521

-78%

-12.279.125

15bis. Uitgestelde belastingen (-/+)

635/735

-3.551.914

28.218.784

-113%

-17.211.347

16. Geconsolideerd resultaat

710/635

40.138.196

37.927.783

6%

70.735.951

737.1

0

0

16.ter Aandeel van de groep in het resultaat 737.2

40.138.196

37.927.783

Verlies (-)

Winst (+) / Verlies (-)

16Bis. Aandeel van derden in het resultaat

0
6%

70.735.951
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Raad van Bestuur
Voorzitter
• Thierry Porté
Niet uitvoerende bestuurders
• BVBA Avigila met als vaste
vertegenwoordiger
Jean Van den Eynde –
onafhankelijk bestuurder
• Michael Christner
• Peter Goos
• BVBA K-Steel met als vaste
vertegenwoordiger
Kathleen Steel –
onafhankelijk bestuurder
• Jan Steverlynck

Organigram
per 01/01/2015

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

Audit Risk en
Compliance-comité
Voorzitter
• Michael Christner
Leden

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

HR en Remuneratiecomité
Voorzitter
• Thierry Porté
Leden

• BVBA Avigila met als vaste
vertegenwoordiger Jean Van den Eynde

• Jan Steverlynck
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Benoemings- en
Governance-comité
Voorzitter
• Thierry Porté
Leden

• Jan Steverlynck (vanaf 25 februari 2015,
ter vervanging van Jeroen Drost)

• BVBA Avigila met als vaste
vertegenwoordiger Jean Van den Eynde

Investeringscomité
Voorzitter
• Thierry Porté
Leden

• Michael Christner
• Edwin Schellens
• Patrick Depovere

Commissaris-Revisor
• Ernst & Young vertegenwoordigd door
Nicole Verheyen

Directiecomité
• 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

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