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WOORD VOORAF

2015 was een boeiend en uitdagend jaar
voor onze onderneming

Het aantreden van een nieuwe
aandeelhouder is ongetwijfeld het meest
markante feit van het afgelopen jaar.
Sinds 19 mei 2015 maakt Fidea deel
uit van de Chinese Anbang Group, die
hiermee voor het eerst aanwezig is op
de Europese markt. De Anbang Group
investeert in Fidea met een lange termijn
visie en ambieert een duurzame en
rendabele aanwezigheid in onze markt.
Daarnaast werd een nieuw Fidea ICTplatform operationeel, met als sluitstuk
de frontofficetoepassing Fiona@Broker.
Na een ontwikkelingsfase van 3,5 jaar onder bijzonder grote tijdsdruk – kan
Fidea het hoofdstuk van de
verzelfstandiging als volledig afgesloten
beschouwen. Met de uitrol van de
performante Fiona@Broker komt
bovendien een einde aan de bijkomende
druk op onze operationele diensten.

Onze medewerkers hebben mooi werk
verricht en de extra manuele workload,
in afwachting van deze nieuwe
applicatie, correct en professioneel
aangepakt. We appreciëren trouwens
ook ten volle het begrip dat we bij onze
partners mochten vaststellen voor de
soms moeilijke omstandigheden tijdens
deze transitieperiode.

Het zuiden van het land genoot onze
speciale aandacht met de verdere
uitbouw en verhuis van de regionale zetel
van Namen naar Braine-l’Alleud.

De mooiste verwezenlijking van 2015
was evenwel dat onze medewerkers –
ook tijdens deze lange overgang naar een
zelfstandig verzekeringsbedrijf - verder
aan onze toekomst bleven bouwen.
We verrasten de markt met een totaal
vernieuwd tarief voor het product Auto
en een nieuwe Fietsbijstand. Met onze
acties rond verkeersveiligheid konden
we ons profileren als een dynamische
verzekeraar die een positieve bijdrage
levert aan het maatschappelijk debat.

Fidea kon het jaar afsluiten met
een nettowinst van EUR 42,3 miljoen.
Het technisch resultaat kwam uit op
een brutowinst van EUR 27,3 miljoen
in Niet-Leven en een brutowinst van
EUR 0,1 miljoen in Leven, na dotatie
voor winstdeelname. De verdiende
premies Niet-Leven kenden een lichte
daling. Fidea versterkte zijn expliciete
solvabiliteitsratio tot 346%, waarmee de
onderneming ruimschoots voldoet aan
de wettelijke vereisten.

Edwin Schellens						
Chief Executive Officer						

Inzake de wettelijke vereisten legde
Fidea zich in 2015 ten volle toe op
de invulling van AssurMiFID en de
voorbereiding van Solvency II.

De verwezenlijkingen van het voorbije
jaar leggen de basis voor het Fidea van
de toekomst. De uitdagingen zullen
anders zijn, maar daarom niet minder.
Niet alleen onze sector, maar de hele
samenleving is in verandering, zowel
sociaal, humanitair, technologisch als
economisch. Tegen die achtergrond
van evolutie en zelfs van spanningen
staat Fidea klaar om, samen met al zijn
stakeholders, gewapend en gesterkt de
komende uitdagingen aan te gaan. Wij
wensen iedereen die Fidea geholpen
heeft tijdens het afgelopen jaar, onder
welke vorm dan ook, van harte te
danken. In het bijzonder danken wij onze
medewerkers, onze distributiepartners,
onze nieuwe aandeelhouder en de leden
van de Raad van Bestuur, voor hun
vertrouwen, inzet en steun.

Lan Tang
Voorzitter Raad van Bestuur
FIDEA JAARVERSLAG 2015
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ONDERNEMINGSPRINCIPES

Het is onze strategische ambitie
Fidea uit te bouwen tot een
zelfstandige verzekeraar
met een ruim product
assortiment dat we via diverse
distributiekanalen aan onze
cliënten aanbieden. De volgende
drie ondernemingsprincipes
staan daarbij voorop.

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.
Elke 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
professionele relaties. Bereikbaarheid, toegankelijkheid,
gedrevenheid: het zijn de bouwstenen van het DNA van Fidea.

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.

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.
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KERNCIJFERS
In EUR 1.000

2013

2014

2015

Brutopremies

341.157

280.959

252.881

Niet-Leven

194.165

194.407

189.650

Leven

146.992

86.552

63.230

Recurrente premies

141.010

84.470

62.943

Koopsommen

5.981

2.082

287

51.360

59.302

59.691

194.291

213.644

101.657

37.928

40.138

42.335

299.983

340.121

382.456

3.266.036

2.257.420

2.169.869

Expliciete solvabiliteitsratio

208%

296%

346%

Impliciete solvabiliteitsratio

320%

433%

431%

Kosten
Financieel resultaat
Netto resultaat
Eigen vermogen
Technische voorzieningen
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bruto premies 2015

eigen vermogen
(in EUR 1.000)
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MISSION STATEMENT

In de Belgische verzekeringsmarkt wil Fidea
opvallen als een sterk distributiegerichte
verzekeringsonderneming die kwalitatieve
verzekeringsoplossingen aanbiedt.

De verzekeringsoplossingen
die we ter beschikking stellen van
onze tussenpersonen, moeten de
eindcliënt (gezinnen, ondernemers,
kleine en middelgrote bedrijven) 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 financiële
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.

FIDEA JAARVERSLAG 2015
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ECONOMISCHE
MARKTOMGEVING
De Belgische economie kende
in 2015 een groei van 1,2%.
Dat danken we aan een toename
van de uitvoer naar de zich
herstellende Europese en
Noord-Amerikaanse afzetmarkten,
gesteund door goedkope
energie, een lage rente en een
competitieve euro.

De combinatie van de inflatie met
de automatische loonindexering
maakt onze concurrentiekracht echter
kwetsbaar. De jongste jaren lag de
Belgische inflatie nog in lijn met die in
de buurlanden, maar in 2015 keerde de
situatie opnieuw. De inflatie op jaarbasis
bleef met 0,6% nog wel vrij beperkt
maar de inflatieopstoot in november,
ruim één procentpunt hoger dan in
onze buurlanden, voedde de vrees dat
de positieve resultaten, bereikt met de
éénmalige indexsprong en de verlaging
van de sociale lasten via de taxshift, van
korte duur zouden kunnen zijn. Dat de
Amerikaanse centrale bank in december
een eind maakte aan zijn nulrentebeleid,
verhoogde bovendien de inflatiekansen
naar de toekomst voor de hele Eurozone
maar aanhoudend lage olieprijzen, onder
andere door de tragere groei in China,
compenseren dit voorlopig.
Ondanks de loonmatiging nam het
totaal beschikbare gezinsinkomen toch
toe, als gevolg van een stijging in de
werkgelegenheid die zich volledig in

de private sector manifesteerde. De
particuliere consumptie groeide over het
jaar met 1,9%, de bedrijfsinvesteringen
kenden een stijging met 2,8%. De
overheidsinvesteringen groeiden met
7,2% eveneens in sterke mate, vooral in
de bouw.
De totale werkloosheid daalde van
8,6% einde 2014 tot 7,8% op het einde
van 2015. Tegelijk nam het aantal
zelfstandigen verder toe. Onze economie
telt nu meer dan 1 miljoen zelfstandige
ondernemers. Vanaf dit jaar kunnen
zelfstandigen onbeperkt bijverdienen na
hun opruststelling.
Het aantal faillissementen daalde
opnieuw met iets meer dan 6% in
vergelijking met vorig jaar en zet
daarmee de positieve trend verder. Het
verlies aan jobs als gevolg ervan komt
daarbij opnieuw in de buurt van het
cijfer in 2008. Horeca en bouw kennen
de meeste falingen, maar toch was
de daling zichtbaar in alle sectoren en
gewesten in het land.
FIDEA JAARVERSLAG 2015
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ACTIVITEITEN

NIET-LEVEN
DE MARKT NIET-LEVEN IN 2015
De markt Niet-Leven kende een totale
groei van 1,47%. De heropleving was het
duidelijkst in de takken Auto en Brand
Eenvoudige risico’s, daarnaast ook in
Algemene BA en Transport.
Een belangrijke nieuwe trend die deze
markten verovert, is de opkomst van het
‘internet van de dingen’ waarbij telematica
een haast onbegrensde connectiviteit
en toegankelijkheid van de materiële en
immateriële samenleving mogelijk maakt.
De verzekeringswereld staat hiermee voor
een belangrijke evolutie die de bestaande
risicobenadering grondig in vraag stelt.
Onze sector zal nieuwe regels en inzichten
moeten hanteren, niet enkel rond privacy,
maar ook inzake het spanningsveld tussen
segmentatie en het solidariteitsprincipe.
Verder brengt het ‘Internet of Things’, met
zijn permanente connectiviteit, ook andere
verzekeringsbehoeften met zich mee, zoals
het cyberrisico, waarvan de impact naar de
toekomst nauwelijks overschat kan worden.
MOBILITEIT
België kende 501.066 nieuwe
inschrijvingen van personenwagens,
14

3,75% meer dan in 2014. De groei werd
voornamelijk opgetekend tijdens de laatste
2 maanden, waar we een opmerkelijke
verkoopstijging zagen van zo’n 20%.
Redenen voor deze toename zijn de lage
rente, de goedkope brandstof en het feit
dat het wagenpark, na enkele jaren uitstel,
aan vervanging toe is, aangemoedigd
door de fiscale behandeling van schone,
milieuvriendelijke motoren.
In Auto ontstaan, gebaseerd op
telematica, de eerste mature ‘pay how
you drive’-toepassingen. Naast de
toenemende inbouw van toestellen die
het rijgedrag registreren, wordt autorijden
steeds veiliger door de aanwezigheid van
hoogtechnologische hulpsystemen. Het
meest ingeburgerd is de parkeerhulp,
gaande van sensoren en camera’s tot
autonoom parkerende wagens. Maar
er duiken ook slimme remsystemen
op of toepassingen die helpen om
niet van de rijstrook af te wijken. De
doorlooptijd waarbinnen we dergelijke
actieve veiligheidsoplossingen standaard
in de gewone productiewagens zien
opduiken, wordt ook almaar korter. De
verzekeringsmarkt toonde volop zijn

belangstelling in deze evolutie en hield
er dan ook reeds rekening mee in zijn
producten- en serviceaanbod.
De verdere uberisering van de automarkt
en, op lange termijn, de opkomst van
zelfrijdende voertuigen, zouden tot een
geleidelijke afbouw van het wagenpark
kunnen leiden. De hype rond autodelen blijft
voorlopig echter nog beperkt tot enkele
initiatieven in stedelijke gebieden die de
media halen. Wel valt op dat jongeren hun
rijbewijs later halen en dat zij minder snel uit
zijn op een eigen wagen. Anderzijds zien we
het aandeel van bedrijfsvoertuigen toch nog
altijd verder toenemen.
Nog binnen het mobiliteitsverhaal lijkt de
opmars van de elektrische fiets ondertussen
onstuitbaar. De overheid zag de noodzaak
in om een duidelijker onderscheid te maken
volgens het vermogen. Dat zou in 2016
moeten uitmonden in een aangepaste
wetgeving. De krachtigste fietsen worden
dan gelijkgesteld met brom- of motorfietsen
en vereisen, naast een nummerplaat en
rijbewijs, ook een verplichte verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid.

WONEN
De woningmarkt tekende een groei
met 6,4% op van het aantal transacties,
de grootste in een ononderbroken reeks
van stijgingen gedurende de afgelopen
7 jaar. De toename was het grootst
in Wallonië met meer dan 10%, in de
aanloop van een minder interessante
woonbonus die in 2016 wordt
geïntroduceerd. Maar ook in Vlaanderen
bleef de groei met 4,7% opmerkelijk,
zeker na de hausse van einde 2014 die
ook daar de introductie van de nieuwe
woonbonus in 2015 voorafging.
De woningprijzen, vooral van de
appartementen, kenden nog een
lichte stijging. Dat was onder meer het
gevolg van de daling van het aantal
nieuwbouwprojecten in combinatie met
de verdere aangroei van de bevolking.
Renovaties konden blijven genieten van
het verlaagde btw-tarief van 6 procent
wat een hausse van verbouwingen
van bestaande woningen met zich
meebracht. De belangrijke groei aan
nieuwe hypothecaire kredieten is dan
ook voornamelijk toe te schrijven

aan hernegotiaties van bestaande
contracten en aan leningen voor
verbouwingen van een gekochte of
van de eigen woning.
In de woningkeuze merken we
een toenemende voorkeur voor
appartementen. Huisje-tuintje blijkt niet
langer de standaard. Tegelijk daalt de
gemiddelde bewoonbare oppervlakte,
zowel voor een gezinswoning als voor
een appartement. Naast de invloed van
stijgende kosten zien we ook een trend
dat enerzijds jongeren langer single
blijven en het sociale comfort opzoeken
van een flat in de stad, anderzijds dat
de empty nesters aan het eind van
de carrière kiezen voor een kleinere
woning – vaak een appartement in het centrum van de gemeente.
Tweeverdieners ten slotte, met een
gezin, zoeken naar een woonoplossing
zonder fileleed, die ze eveneens vaker
aantreffen in de stad.

BEDRIJVENMARKT
Het aantal zelfstandige ondernemers
groeide tijdens de eerste jaarhelft tot
meer dan 1 miljoen. Er tekent zich ook
een duidelijke trend af dat zelfstandigen
langer actief blijven. Ze worden daarin
gestimuleerd door het versoepelen van
de regels op het bijverdienen na de
pensioenleeftijd.
Het KMO-rapport 2016 van Unizo,
UCM en Graydon bevestigt dat de
Belgische KMO’s de financiële crisis
achter zich hebben gelaten en vandaag
in een betere financiële gezondheid
verkeren dan voor 2008. Het aantal
faillissementen nam verder af, net
als de werkloosheidscijfers, terwijl
de liquiditeit en de solvabiliteit van
de ondernemingen, maar ook hun
productiviteit en rentabiliteit sterk
verbeterden. De uitzendactiviteit,
traditioneel een voorlopende indicator
voor een positieve conjunctuur, kende
op jaarbasis een groei met 10,03%. Het
ondernemersvertrouwen steeg in de
loop van het jaar, in alle bedrijfstakken,
tot het hoogste peil in meer dan 4 jaar

en straalde hiermee optimisme uit over
het herstel van de economie en van de
arbeidsmarkt.
Een weerbare economie bestaat
echter niet enkel uit een concurrentieel
loonbeleid. Het is nu van het grootste
belang dat er, als gevolg van de
genomen maatregelen, naast het
voorzichtige ondernemerschap opnieuw
ruimte komt voor verdere investeringen
in groei op basis van innovatie.

FIDEA JAARVERSLAG 2015
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FIDEA IN DE MARKT
TECHNISCH RESULTAAT NIET-LEVEN
De activiteit Niet-Leven noteerde een
lichte terugval van het incasso met 2,4%.
We zagen wel een uitgesproken
incassostijging in de tak Brand (+3,3%)
als gevolg van een sterke productie in het
retailsegment, vooral dan bij onze partners
in de bankverzekeringsdistributie.
De loss ratio eindigde op 59,6%. Het
voorvalsjaar 2015 kende, in tegenstelling tot
2014 met zijn Pinksterstorm, geen impactvolle
gebeurtenissen. Ondanks een hogere
frequentie aan zwaardere schades, bleef de
gecumuleerde last in lijn met de vorige jaren.
Alle takken, behoudens Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid en Gewaarborgd Inkomen,
presteerden gunstig qua technisch resultaat.
Dit bevestigt opnieuw dat de Fidea-portefeuille
structureel gezond is.
De kostratio van 40,9% wordt verklaard
door het samengaan van de (aflopende)
dienstverlening van KBC, de afschrijving
van onze eigen nieuwe IT-systemen en
de extra kosten, die gepaard gaan met
het uitrollen ervan. Hiermee komen we
uit op een combined ratio van 100,5%.
16

OPERATIONELE WERKING

Production & Servicing
Ook in 2015 werden nog een aantal van
de meest ervaren medewerkers van het
departement Production & Servicing ingezet
in diverse bedrijfsprojecten, waaronder de
tweede, belangrijke migratiegolf van de
Fidea-portefeuille Niet-Leven naar de nieuwe
bedrijfssystemen. Dat ging onvermijdelijk
gepaard met een verhoogde druk op de
productiviteit en de operationele output
van het departement. Daarom werd een
actieplan opgesteld zodat we in de loop
van het jaar zowel de werkvoorraden als de
kwaliteit van onze dienstverlening van de
Woonverzekering en de Patrimoniumpolis
weer op een normaal niveau konden
brengen. Dankzij het enthousiasme van
onze medewerkers en hun volgehouden
focus op efficiëntie en het realiseren van
de SLA’s, behaalden we in het laatste
kwartaal ook voor de overige producten
heel wat gunstiger doorlooptijden. Het
GBO-team (Gebruikersondersteuning)
speelde hierbij een belangrijke rol. Hun
support bij systeemgerelateerde vragen
werd sterk geapprecieerd door onze partners.

Ondertussen hebben onze vaste en ervaren
medewerkers hun rol in de organisatie
opnieuw volledig opgenomen. Dit geeft
ons het vertrouwen dat we voortaan weer
de kwaliteit kunnen afleveren die onze
distributiepartners van Fidea gewoon waren.
In het domein Ondernemingen werd de
rol van de preventieadviseur en van de field
underwriters verder uitgediept. Hun inzet
past in onze strategie om de portefeuille
Ondernemingen kwaliteitsvol uit te bouwen.
Vanuit hun expertise vormen ze samen met
de adviseur en de bedrijvenmakelaar een
krachtige driehoek die zowel in de offertefase
als in het beheer van de bestaande
portefeuille een meerwaarde betekent voor
de ondernemingscliënt.
Nog binnen het domein Ondernemingen
werd een nieuwe vlootpolis ontwikkeld. De
bedoeling van dit nieuwe product is om de
bedrijvenmakelaar op termijn toe te laten
zijn vloten rechtstreeks te beheren in Fiona.
In 2015 waren de belangrijkste inspanningen
nog gericht op de migratie van de bestaande
portefeuille naar dit nieuwe vlootproduct.
Vanaf 2016 focussen we ons op de verdere
optimalisatie van het product.

bruto premies Niet-Leven
(in EUR 1.000)

350.000
300.000
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200.000

189.650

In 2015 maakten we ook werk van
een totaal vernieuwde tool voor
eenheidsprijzen. Een belangrijke
verwezenlijking is dat hij nu bruikbaar is
op het kantoor van de bemiddelaar. Onze
partners krijgen hiermee de mogelijkheid
om tot 70% van de schadegevallen in
Brand Woningen in volmacht zelf te

De werking van onze interne schadeexperten kende een verdere positieve
evolutie. Hun groeiende expertise
zorgde er immers voor dat zij almaar
complexere dossiers voor hun rekening
kunnen nemen. In combinatie met het
proefproject waarin de interne schadeexperten, indien de gelegenheid zich
biedt, onmiddellijk na de expertise tot
betaling kunnen overgaan, leidde dit
tot een verhoging van de tevredenheid
bij cliënt en bemiddelaar. Ondertussen
startten we met de opleiding van een
interne schade-expert voor Wallonië.
Hij zal vanaf het tweede kwartaal in
2016 volledig operationeel zijn om het
Franstalige landsgedeelte te servicen.

194.407

De lancering van Fiona zorgde in
2015 voor de nodige opvolgactiviteiten,
zowel inzake de nieuwe dossiers als op
het vlak van de migratie van de lopende
schadedossiers. Die migratie kende een
succesvol verloop, maar zorgde tijdelijk
toch voor meer druk op onze service
level agreements. Mits bijkomende
opleidingen en de inzet van extra
schadebeheerders konden we tegen eind
2015 opnieuw een aanvaardbaar niveau
behalen. Zo werd de rol van technisch
en juridisch adviseur in alle takken op
punt gezet en streven we via een hoger
kennispeil bij onze schadebeheerders tot
een nog kwaliteitsvoller schadebeheer.
Ook in het eerste kwartaal van 2016 blijft
dit een belangrijke prioriteit.

regelen en dezelfde dag nog aan de
cliënt uit te betalen. De lancering van
deze tool ging gepaard met succesvolle
opleidingsessies.

194.165

Claims

2013

2014

2015

150.000
100.000

In Auto zetten we nodige stappen
om ons voor te bereiden op het door
Assuralia aangekondigde eRDR project,
het elektronisch uitwisselingsplatform
voor de Belgische verzekeraars die
toegetreden zijn tot de RDR-conventie.

50.000
0
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ACTIVITEITEN

LEVEN
DE MARKT LEVEN IN 2015
De Belg spaart in eerste instantie om
zijn levensstijl veilig te stellen en geeft
daarbij de voorkeur aan veiligheid boven
rendement. Drie op vier spaarders beginnen
daar al aan nog voor hun dertigste. Het
spaarboekje, dat vooral financiële zekerheid
bij onvoorziene omstandigheden beoogt,
blijft daarbij het belangrijkste instrument
dat medio 2015 nog een recordbedrag van
263 miljard EUR liet optekenen. Vanaf de
zomermaanden leverde het spaarboekje
echter een zo lage rente op dat het volume
in de tweede jaarhelft een langzame maar
gestage krimp kende. Tegen het einde van
het jaar bedroeg de spaarquote minder dan
12% van het inkomen, meteen de laagste
score sedert de invoering van de euro.
Naast het spaarboekje verkiest de Belg,
voor de opbouw van zijn pensioen, het
immer populaire pensioensparen. Zowel
het aantal contracten als het gespaarde
bedrag vertoont nog steeds een lichte
stijging. Dat komt omdat de leeftijd waarop
we starten met het pensioensparen nog
verder verlaagt, maar vooral ook omdat er
langer doorgespaard wordt, als gevolg van
de hogere gemiddelde pensioenleeftijd. De
populariteit van de verzekeringsformule
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kende echter, voor het tweede jaar op
rij, een terugval, ten voordele van de
pensioenspaarfondsen die een beter –
zij het risicovoller – rendement konden
voorleggen.
Inzake de tweede pijlercontracten kwam
de zogenaamde ‘Groep van 10’ op 16
oktober tot een vergelijk, dat inmiddels
ook vorm kreeg in een wetsontwerp. Het
akkoord dat de sociale partners bereikten
over de rendementsgarantie is daarvan
een belangrijk onderdeel. Die wordt
voortaan afgestemd op het gemiddelde
rendement van een 10-jarige OLO over
de laatste 24 maanden, met als minimum
0,75% en als maximum 3,75%. Dat leverde
voor 2016 alvast een rentevoet op van
1,75%, zowel voor de werkgeverstoelage
als voor de persoonlijke bijdragen. Nog
van belang is de nieuwe regel dat het
aanvullend pensioen, na een overgangsfase,
pas uitgekeerd zal worden bij effectieve
ingang van het wettelijk pensioen. Enkel
de werknemer die alle voorwaarden tot
het wettelijk pensioen vervult, kan dan nog
om een vervroegde uitkering vragen, ook
wanneer hij verder aan het werk blijft.

FIDEA IN DE MARKT
bruto premies Leven

De portefeuille Individueel Leven in
run-off kent een stabiele retentie gezien
het concurrentieel karakter van het
tarief voor nieuwe stortingen en fiscale
penalisatie bij afkoop. In de portefeuille
van Beleggingsverzekeringen slankte
de portefeuille in 2015 wel sneller af
omwille van het grote aandeel polissen
waarvan de reserves op eindegarantie
kwamen. Aangezien deze reserves enkel
verder beheerd kunnen worden aan
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Het team van ervaren medewerkers
dat in 2015 het Helenaproject voor de
ontwikkeling van een volledig nieuw
informaticaplatform Leven ondersteunde,
kon ondanks de verhoogde werkdruk
toch een goede serviceverlening
blijven voorleggen en de gemaakte
SLA’s realiseren. De migratie naar dit
nieuwe informaticaplatform Leven
bleek echter ingrijpender dan verwacht,
wat in het laatste kwartaal van 2015 de
werkvoorraad in belangrijke mate deed
toenemen. Dit had ook een impact op de
bereikbaarheid van de diensten. Inmiddels
werd het team versterkt met ervaren
externe medewerkers, zowel voor het
dagelijks beheer als voor de telefonische
ondersteuning zodat, op korte termijn, de
werking terug op een normaal peil werd
gebracht.

84.470

250.000

5.981

Dit alles mondde uit in een break-even
technisch resultaat, vóór onttrekking aan
het fonds voor toekomstige toewijzingen.

OPERATIONELE WERKING

(in EUR 1.000)

141.010

De aanhoudend lage rentestanden
dwongen Fidea op 1 maart 2015
om, in navolging van de markt,
de gegarandeerde intrestvoet op
toekomstige stortingen in Tak 21
Universal Life te verlagen tot 1,50%. Die
lage rentestand zorgde ook voor een
bijkomende aanleg aan knipperlicht
reserve, wat uiteraard een impact had op
het resultaat. De beleggingsopbrengst
bedroeg 3,6% van het belegde vermogen.

0% gegarandeerde rente, worden deze
polissen zo goed als allemaal afgekocht.
Eind 2015 werd wel aangekondigd dat de
reserves die vanaf 31 december 2015 op
eindegarantie komen, voortaan een rente
genieten van 0,50%.

146.992

TECHNISCHE RESULTATEN LEVEN

2015
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DISTRIBUTIE-OMGEVING
De meest recente cijfers van
Assuralia, de beroepsvereniging
van verzekeringsondernemingen,
wijzen op de grote diversiteit van de
distributie in België. Makelaars zijn
met 40% marktaandeel het grootste
kanaal en hebben, met 60%, vooral in
het segment Niet-Leven een absolute
leidersrol. Samen met de categorie
van de exclusieve agenten vormen zij
een sterk zelfstandig distributiekanaal
dat de voorkeur van de Belgische
consument geniet omwille van zijn
‘warme’ eigenschappen: nabijheid en
menselijk contact. In Leven staan de
bankverzekeraars dan weer het sterkst.
Het directe kanaal kan zijn positie van
20% marktaandeel handhaven.
Gesteund door de voortrekkersrol
die de nationale makelaarsfederaties
op zich namen, heeft het zelfstandige
distributiekanaal zich trouwens
opmerkelijk goed aangepast aan de
vereisten opgelegd door de ‘Twin
Peaks II’-wetgeving en de MiFIDgedragsregels. De Sectorcatalogus,
die jaren geleden opgestart werd
als bibliotheek voor acties en
documenten, groeide onder hun impuls
uit tot een onmisbare compliance
tool die alle wettelijke documenten
aanreikt die een moderne makelaar
in een gedigitaliseerde wereld binnen
handbereik moet hebben. Fidea was
een van de eerste verzekeraars die
aan dit project hun medewerking
verleenden. Aan de nieuwste uitbreiding
van het aanbod, de mogelijkheid
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om de nieuwe MiFID-compliant
samenwerkingsovereenkomst tussen
makelaar en maatschappij elektronisch
te ondertekenen, werkte de hele
verzekeringssector mee.
Met een gloednieuwe
communicatiecampagne onderlijnde
Brocom het belang van de makelaar
in verzekeringen. Aan de basis van
deze campagne, die in 2016 breed
wordt uitgerold, ligt een diepgaand
marktonderzoek dat peilde naar de
verwachtingen van de consument
inzake de verzekeringsbelofte. Daaruit
bleek duidelijk dat de consument
een groot vertrouwen heeft in de
onafhankelijke makelaar, maar ook
dat de jongere generatie volwassenen
verwacht dat alle mogelijkheden
van het internet en de sociale media
geïntegreerd worden in het aanbod en
de interactie.
De digitalisering van het
verzekeringsvak is dan ook een
veelbesproken topic bij onze
distributiepartners. Zowel Feprabel
als FVF stelden in 2015 hun digitale
geloofsbrieven bij. Daarin worden
duidelijke principes en aanbevelingen
naar voor geschoven, zowel voor de
zelfstandige verzekeringsmakelaar als
de verzekeringsmaatschappijen. Ook
het genereren van leads langs digitale
kanalen zoals websites of sociale media
kreeg een duidelijker kader.

FIDEA’S COMMERCIELE WERKING
DISTRIBUTIE
Ook in 2015 trokken we, ondersteund
door een gesegmenteerde aanpak, volop
de kaart van de zelfstandige financiële
tussenpersoon. Opleidingen op maat, een
nieuw tarief Auto, bijkomende waarborgen
en aangepaste tools bezorgden onze
partnermakelaars nog meer commerciële
armslag en middelen om efficiënter te
werken. De recente uitbouw van ons
kantoor in Wallonië bevestigde onze
ambitie om verder rendabel te groeien
in het Franstalige landsgedeelte.
Dit alles leidde, binnen de specifieke
context van ontwikkeling en vernieuwing
waarin Fidea zich bevindt, bij onze
distributiekanalen tot een verdere
stijging van de tevredenheid over onze
commerciële ondersteuning. Dit resultaat
sterkt ons om op de ingeslagen weg van
gedifferentieerde ondersteuning verder te
gaan.

MARKETING
Januari startte nog met de uitloop van
de najaarsactie van 2014 ‘Trigoon Deluxe’.
In het voorjaar richtten we onze volledige
aandacht op de overstap naar het nieuwe
beheerssysteem Fiona en vooral dan de
uitrol van de eerste fase van het nieuwe
frontofficesysteem, Fiona@Broker. Daar
kwam heel wat communicatie bij te pas,
zowel intern als extern. Aansluitend

werd het nieuwe autotarief gelanceerd,
ondersteund door een gebruiksvriendelijke
tariefcalculator.
Omwille van die communicatiegolf
verkozen we om de marketinginspanningen
tijdens de eerste jaarhelft te beperken tot
ondersteunende publiciteitscampagnes
– vaak met preventietips – rond onder
meer het Autosalon en Batibouw. Fidea
behaalde trouwens voor de derde keer
op rij de Decavi-trofee met zijn Omnium
met aankoopprijsgarantie. Dit zorgde voor
een geweldige commerciële boost voor
de hele veilig verkeer-campagne die Fidea
doorheen gans 2015 voerde. Daarnaast
lanceerden we tegen de zomerperiode
een gloednieuwe fietsbijstandsformule;
de Fidea bijstand-app werd dan ook
aangepast en uitgebreid met een onderdeel
hulpverlening voor wie pech ervaart
wanneer hij onderweg is met de fiets.
In de loop van het najaar werd de
gefaseerde actie ‘Easy as 1-2-3’ op
gang getrokken. We kozen voor een
totaalaanpak rond een breed producten
gamma, zowel in ondernemingen als
voor particulieren. Op het einde van
het jaar, ten slotte, zag een nieuwe
BOB-waarborg het licht.
Met de derde editie op rij zijn de
ristorno’s aan rendabele Trigoon-cliënten
inmiddels een constante geworden binnen
de bedrijvenwerking van Fidea. Dat ook
particuliere producten binnen de Trigoonbundel in rekening worden gebracht

bij de berekening van het ristornobedrag,
zorgt zowel bij de bemiddelaars als bij hun
cliënten voor continuïteit in de promotie
van het Trigoon-concept. In Trigoon Plus,
dat specifiek handelszaken viseert, konden
we uitpakken met een vernieuwende online
offertetool. Daarmee kan de bemiddelaar
niet enkel vlot Trigoon Plus-offertes
opmaken, maar meteen ook het aansluitende
verzekeringsvoorstel aan Fidea bezorgen.
De lancering werd begeleid via een goed
bijgewoonde en interactieve webinar.
Het toenemend aantal Elit3-cliënten
sterkt ons om in het particuliere segment
consequent de kaart van de Elit3-bundel te
blijven trekken. Elit3 draait om het belonen
van loyauteit in een geest van totaalcliëntschap. Zo konden Elit3-cliënten in
2015 genieten van twee pas gelanceerde
waarborgen: een jaar lang de Fidea
fietsbijstand en de BOB-waarborg tijdens de
eindejaarsperiode. Dat leverde erg positieve
reacties op.
Fidea werkte, tot slot, in 2015 aan een
compleet nieuwe website die, zowel
voor de bemiddelaars als voor het
publiek, aantrekkelijker oogt en nog
gebruiksvriendelijker is. Deze website, die
gelanceerd werd in januari 2016, zal bijdragen
om onze communicatie af te stemmen op
de verwachtingen en mogelijkheden die de
digitale wereld vandaag te bieden heeft.

MERK- EN CORPORATE
COMMUNICATIE
Naamsbekendheid opbouwen en
onderhouden bleef ook in 2015 een van
de kernopdrachten. Daarom zetten we in
Wallonië en Brussel verder in op affichage.
Wie deze zomer via Charleroi naar zijn of haar
vakantiebestemming vloog, kon niet om de
gloednieuwe campagne heen. De reacties
van de bemiddelaars waren positief, zodat we
beslisten om de campagne eind december op
te frissen en te verlengen tot eind juni 2016.
De sociale media spelen in onze
communicatiestrategie een almaar grotere
rol. We zijn ervan overtuigd dat we op die
manier Fidea als merk tastbaar kunnen maken
bij onze volgers. Via LinkedIn profileerden we
ons al enkele jaren sterk als een werkgever
die rekruteert, via Facebook vullen we die
boodschap aan door vaker in te zetten op
employer branding. Onderwerpen zoals de
verhuis van onze collega’s van Fidea Sud
van Namen naar Braine-l’Alleud, maar ook
een nieuwjaarsreceptie of het bezoek van
laatstejaarsstudenten van een hogeschool,
kunnen helpen om Fidea dichterbij te
brengen. Twitter, dat we eerst voorbehielden
voor eventuele crisiscommunicatie en
netwerking met media en sponsored
relationships, hebben we nu ook – zij het
selectief - ingeschakeld als een Fidea-stem
in sommige debatten, onder andere over
verkeer of sportsponsoring.
Daarmee hebben we in 2015 voorzichtig
de switch van een communicatie- naar een
conversatiemodel ingezet. Die keuze om

af te stappen van klassieke advertising en
via PR en native advertising op een meer
duurzame manier zichtbaar te zijn, speelt in
op de verwachting van een nieuwe, betrokken
consument die om meer authenticiteit
en stellingname vraagt. Vandaar onze
beslissing om in zee te gaan met twee
verkeersorganisaties: we werden, samen met
Responsible Young Drivers, partner van de
Europese Nacht zonder Ongevallen van
17 oktober 2015 en gaven financiële steun aan
de Guardian Angel-applicatie, een project
van Drive Up Safety voor meer zichtbaarheid
op de fiets bij jongeren. We polsten ook,
met de enquête #hoezitjijachterhetstuur,
naar het rijgedrag van jonge Vlaamse
bestuurders tijdens een avondje stappen. De
resultaten waren dermate verrassend, dat
we er het VTM-nieuws en andere media mee
haalden. Ten slotte waren we in het najaar
van 2015 opnieuw te zien in Z Ondernemen
en Z Entreprendre, de magazines voor de
zelfstandige ondernemers op zusterzenders
Kanaal Z en Canal Z. Opnieuw een staaltje
van native advertising, gebaseerd op
content die aansluit bij onze aanpak naar
dit marktsegment toe: advies op maat, dat
onze bestaande themawerking en andere
verzekeringsoplossingen ondersteunt. De
campagne liep tot in maart 2016.
In 2016 bouwen we verder op de
fundamenten van deze campagnes. We zijn
er overigens van overtuigd dat ook de nieuwe
manager van het Telenet Fidea Cycling Team,
Sven Nys, zijn ambassadeurschap aan onze
verkeerscampagnes gaat verlenen. Zijn komst
vanaf maart 2016 luidt een nieuw tijdperk in
voor het team.

FIDEA TRAINING
Fidea Training bundelde in het voorjaar
2015 alle energie voor de uitrol van
het tweede deel van de opleidingen
Motorrijtuigen in Fiona@Broker. Onze
buitendienstmedewerkers trokken door het
land om de uitrol van Fiona interactief toe te
lichten en grondig te demonstreren.
Naast de traditionele productopleidingen
gingen een aantal opleidingsdagen naar de
schaderegelingsvolmachten in Brand. Onze
schade-experten grepen deze gelegenheid
aan om ook de nieuwe schaderegelingstool
met eenheidsprijzen voor te stellen. De
reacties waren erg postief.
Heel wat collega’s kregen zowel intern
als extern verschillende gespecialiseerde
opleidingstrajecten voorgeschoteld.
Daarnaast legde Fidea ook de klemtoon op
het uitdiepen van de vaardigheden in de
tweede landstaal.
Na jarenlang de VVD-cursus voor
beginnende bemiddelaars of bedienden
in verzekering te hebben georganiseerd,
sloot Fidea in 2015 een samenwerking met
de Febelfin Academy. Voor het behalen
van hun attest kunnen de VVD-cursisten
onbeperkt het oefenplatform (dat gelijkaardig
is aan het examenplatform) van de Febelfin
Academy gebruiken om optimaal voorbereid
de examens te kunnen afleggen. Fidea

biedt daarbij zijn partners de nodige
ondersteuning.
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ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
(HRM)
In 2015 werden 70 nieuwe medewerkers
aangeworven waarvan 56 met een
contract van bepaalde en 14 voor
onbepaalde duur. Om de vacatures in te
vullen maakten we vooral gebruik van
sociale media (LinkedIn en Facebook),
maar er werden ook schoolstages
ingericht, schoolbezoeken afgelegd en
samenwerkingsafspraken gemaakt met
VDAB en een aantal externe bedrijven.
Naast deze inspanningen om nieuwe
competente medewerkers aan te trekken,
besteedden we bijzondere aandacht aan
de veerkracht van onze medewerkers.
Eind december 2015 verschafte Fidea
zo werk aan 375 medewerkers. Vrouwen
vormen met 63% de meerderheid, wat
een beduidend hoger percentage is dan
in de sector. Het aantal medewerkers met
een deeltijds contract blijft de laatste
jaren stabiel op 32% van het totaal. De
gemiddelde leeftijd ligt net boven de
44 jaar, vergelijkbaar met de gemiddelde
leeftijd bij andere verzekeraars. We mogen
ons bij Fidea overigens verheugen op een
grote loyauteit van onze personeelsleden;
de gemiddelde anciënniteit bedraagt 17 jaar
en 4 maanden.
We plaatsten ook het ‘nieuwe werken’
op de agenda, meer bepaald het
flexwerken en werken vanop afstand. Met
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dit project beogen we meerdere doelen:
onze aantrekkelijkheid als werkgever
verhogen, tegemoet komen aan de
verwachtingen van onze medewerkers en
het verminderen van onze ecologische
voetafdruk. Vertegenwoordigers uit
verschillende departementen en van de
werknemersdelegatie tekenden het kader
hiertoe uit en stelden gedragsregels op.
Naast technische en juridische implicaties
is er immers ook een belangrijke impact
op de medewerkers zelf. Het maken
en naleven van teamafspraken wordt
bijvoorbeeld nog belangrijker dan
voorheen. Bovendien moet de werkplaats,
zowel thuis als op afstand, aan bepaalde
voorwaarden voldoen. De theoretische
voorbereiding is inmiddels afgerond. In de
loop van 2016 worden piloten opgestart
die de theorie aan de praktijk zullen
toetsen en een grondige evaluatie maken
voordat we dit project verder uitrollen.
FACILITAIRE DIENSTEN
2015 kende enkele bijzondere
verhuisactiviteiten. We brachten
onze regionale zetel van Namen
over naar Braine-l’Alleud. Om onze
dienstverlening nauwer aan te sluiten
bij de verwachtingen van onze
Franstalige bemiddelaars, werden
de verantwoordelijkheden van de
binnendienstmedewerkers in het zuiden
van het land uitgebreid. Als gevolg
daarvan zetten we een groter aantal
medewerkers in op de binnendiensten.

Aangezien de locatie in Namen deze groei
niet kon opvangen, werd gezocht naar
een nieuwe en meer functionele locatie
die we vonden in Braine-l’Alleud. Naast
de louter facilitaire aspecten die met zo’n
verhuis samenhangen, ging veel aandacht
naar het veranderingstraject voor de
medewerkers aldaar. We introduceerden
er het flexwerken en richtten de
kantoorruimte zo in dat medewerkers hun
plaats kunnen uitzoeken in functie van de
activiteiten die ze die dag uitvoeren.
In Antwerpen zette de sterke groei
van het aantal medewerkers ons aan om
de beschikbare kantoorruimte verder
optimaal te benutten. Dat resulteerde
in het nauwgezet plannen en opvolgen
van heel wat interne verhuizen. We
besteedden daarnaast veel aandacht
aan de ergonomische aspecten van het
meubilair en leverden inspanningen om
onze medewerkers alert te maken op de
noodzaak om een goede werkhouding aan
te nemen en regelmatig te bewegen.
De groei van ons personeelsbestand
en de nakende introductie van tijd- en
plaatsonafhankelijk werken nopen ons
ertoe om uit te kijken naar een nieuw
kantoorgebouw. De onderhandelingen
daartoe werden opgestart.
LOGISTIEKE DIENSTEN
De bouw van ons nieuw IT-systeem
vroeg een belangrijke tijdsinvestering
van al onze medewerkers. Dat had een
rechtstreekse impact op de kwaliteit van
onze dienstverlening en vooral dan op
onze bereikbaarheid. Ondertussen namen
we maatregelen om onze bereikbaarheid

terug op het niveau te brengen dat
onze bemiddelaars van ons verwachten.
Regelmatig voeren we metingen uit om
ons de nodige informatie te verschaffen
en bij te sturen indien nodig.
De invoering van de nieuwe IT-systemen
had aanzienlijke impact op de logistieke
processen. Om elektronisch te
communiceren worden alle papieren
documenten gedigitaliseerd en vervolgens
verstuurd naar de diensten voor verdere
verwerking. Als gevolg hiervan vermindert
het papieren klassement,wat naast
kostenbesparingen ook tot een modern
en groen bedrijfsimago leidt. Onze
medewerkers in de logistieke diensten
krijgen dan ook geleidelijk andere taken
toebedeeld, waarvoor ze inmiddels
de nodige opleiding en ondersteuning
genoten.
IT EN ORGANISATIE
2015 stond in het licht van de
definitieve ontvlechting van KBC, met
in eerste instantie de migratie van de
verschillende portefeuilles. In het eerste
kwartaal concentreerden we ons op
de migratie van de portefeuilles NietLeven en Gezondheid. Daartoe werden
43 producttypes met hun processen
klaargezet. Daarop volgde een belangrijke
fase van nazorg met aandacht voor
het verwerken van alle incidenten en
de uitvoering van aanpassingen aan de
opgeleverde toepassingen. In het vierde
kwartaal volgde dan de succesvolle
migratie van de portefeuille Leven. In
een recordtijd van 3,5 jaar na de eerste
aanzet tot de ontvlechting, heeft Fidea
deze belangrijke verwezenlijking tot een

goed einde gebracht. Het resultaat is dat
we vandaag nog een enkel platform in
gebruik hebben, voor al onze cliënten, alle
producten, zowel Niet-Leven, Gezondheid
als Leven, en dit ten behoeve van al onze
bemiddelaars.
Naast deze verwezenlijkingen leverde
IT ook een belangrijke bijdrage aan de
wijziging van het Disaster Recovery Plan
(DRP), de ontwikkeling (in afwachting van
Fiona@Broker) van een tariefcalculator
voor het nieuwe product auto, en het
uitwerken van een tool eenheidsprijzen
om schaderegeling via volmacht mogelijk
te maken.
We startten ook met het voorbereiden
op de toekomst van Fidea met aangepaste
producten, een nieuwe website en
een performante nieuwe omnichannel
frontofficetoepassing. In Niet-Leven
werd het product auto onder de loep
genomen, dat omwille van de wijzigende
omgevingsfactoren en de nood aan een
eenvoudiger inschalingsmodel aan een
grondige aanpassing toe was. In een
doorlooptijd van vier maanden stond een
volledig nieuw product Auto op de rails.
Tegen het einde van het jaar legden
we de laatste hand aan onze volledig
nieuwe moderne website die we begin
2016 lanceren. Hij biedt een volledig
nieuwe look-and-feel met gekoppelde
webservices zodat de gebruikers via
één toegang de verschillende diensten
en toepassingen van Fidea kunnen
benaderen.
De intuïtieve omnichannel
frontofficetoepassing Fiona@Broker

maakt het voor de bemiddelaars mogelijk
om op een eenvoudige manier contracten
plaats– en device-onafhankelijk (op PC,
tablet of zelfs smartphone) af te sluiten.
De toepassing werd in november in
pilootversie ter beschikking gesteld
van enkele partners. Deze nieuwe
gebruiksvriendelijke frontoffice werd
inmiddels breed uitgerold.
RISK MANAGEMENT
Naast de maandelijkse vergaderingen,
kwam het Risicocomité tweemaal extra
samen om zich over een dringende
aangelegenheid te buigen. Tijdens de
jaarlijkse oefening om de toprisico’s van
het bedrijf te identificeren, evalueerden we
de al bestaande mitigerende maatregelen.
Waar nodig beslisten we tot bijkomende
acties om de toprisico’s te beheersen. In de
loop van het jaar reviseerden we bovendien
het raamwerk voor risicobeheer en
vervolledigden we het met 2 beleidslijnen
in verband met het openbaar maken van
informatie en datakwaliteit.
De risico’s die samenhingen met de
migraties naar het nieuwe IT-platform,
werden maandelijks besproken in het
Quality and Risk Control Committee
(QRCC). Na de migraties nam het
Risicocomité de opvolging van de
overblijvende knelpunten van het
QRCC over. De risicobewakers van de
departementen voegden de nieuwe
risico’s op het nieuwe IT-platform aan
het risicoregister toe en bepaalden de
maatregelen tot mildering ervan. De
overgang naar het nieuwe IT-platform
leidde ook tot een verhoogd aantal
operationele voorvallen. Het departement
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Risk zag erop toe dat er maatregelen
kwamen om de kans op herhaling en/of de
impact ervan in de toekomst te beperken.

departement Risk regelmatig een ’tip
van Risk’ op het intranet, gebaseerd op
concrete voorvallen binnen of buiten Fidea.

Productvernieuwingen of –aanpassingen
werden, samen met belangrijke
uitbestedingen, aan het New and Active
Product Committee (NAPC) voorgelegd.
Compliance kijkt er als gatekeeper specifiek
toe op de cliëntenbelangen, zowel bij de
beslissing om een product te lanceren, als bij
het opstellen van de voorwaarden van het
product. Op die manier verzekeren we ons
ervan, dat het risicoprofiel van de betrokken
producten vanuit verschillende invalshoeken
bekeken wordt.

Solvency II-basis werd verder uitgebreid.
In de 1e pijler heeft het proces een stabiele
procesfase bereikt. De door de Nationale
Bank opgelegde overgangsmaatregelen
m.b.t. de jaarrapportering over 2014
en de trimestriële rapportering over de
toestand op 30 september 2015 werden
dan ook met succes en binnen de gestelde
tijdslijn beantwoord. De vervolgacties
spitsen zich toe op een uitbreiding
van de onderliggende documentatie,
via een ruimer actieplan, dat ook de
bouw van rapporten uit het nieuwe
datawarehouse van Fiona omvat. Na de
geplande uitbreiding van onze actuariële
staf zullen we in staat zijn om in 2016 de
volledige Solvency II-ketting in eigen huis
te nemen. Ook van belang is dat Fidea
heeft aangetoond te voldoen aan alle
onderliggende voorwaarden voor het
gebruik van de volatiliteitsaanpassing op
de volledige portefeuille.

Het departement Risk voerde verder
een aantal tweedelijnscontroles uit op het
risicobeheer inzake het archiveringsproces,
het onderzoek- en ontwikkelingsproces en
het machtigingenbeheer. Er volgden ook
9 operationele scenarioanalysen. Daarnaast
werden de bereikbaarheidscascade
en de noodplannen in het kader van
bedrijfscontinuïteitsbeheer getest en
bijgewerkt met een aantal acties om de
doeltreffendheid ervan te verhogen. De
resultaten van al die activiteiten werden
door het Risicocomité besproken en
goedgekeurd.
Om de organisatie nog meer te
sensibiliseren voor de bestaande risico’s,
keurde het HR- en Remuneratie-Comité
het voorstel van departement Risk
goed, om in alle functiebeschrijvingen
risicobeheer expliciet als een
verantwoordelijkheidsdomein op te
nemen en om risicobeheer op te nemen
als onderdeel voor de variabele verloning
van kaderleden. Nog in het kader om het
risicobewustzijn te verhogen, publiceerde
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COMPLIANCE
De aandacht van Compliance
ging voluit naar de invoering van de
AssurMiFID vereisten in verzekeringen.
De implementatie vormde een vast item
op Fidea’s Risicocomité en op het Audit-,
Risk- en Compliance-Comité. De diverse
audit werkprogramma’s van de FSMA
werden grondig geanalyseerd en de nog
uitstaande werkpunten werden op het
Risicocomité prioritair toegewezen aan het
relevante departement.
De algemene Fidea-gedragslijn kreeg
een nieuwe, expliciete grondregel om

zich op loyale, billijke en professionele
wijze in te zetten voor de belangen van
de cliënt. Via de welkomstbrochure
en de jaarlijkse introductiedag krijgen
nieuwe medewerkers Fidea’s Compliance
Charter, de bedrijfswaarden en de
interne gedragsregels toegelicht. Ook
besliste Fidea om vanaf 2016 bij de
evaluatie van medewerkers expliciet
rekening te houden met het respecteren
van haar bedrijfswaarden, interne en
externe gedragsregels, instructies van de
toezichthouder en wettelijke vereisten.
Via het Partnermagazine bleven de
bemiddelaars op de hoogte van alle
wettelijke evoluties inzake compliance
domeinen, in het bijzonder AssurMiFID.
De verbonden agenten kregen bovendien
een AssurMiFID-compliant model
van samenwerkingsovereenkomst
en samenwerkingsreglement ter
ondertekening voorgelegd. De
documenten rond behoefteanalyse en
advies ter vervulling van de zorgplicht,
werden opgenomen in de ICT-systemen.
Alle verbonden agenten kregen hierover
de nodige richtlijnen.
In de loop van 2015 keurde Fidea
stapsgewijs een beleidskader goed
om belangenconflicten doorheen de
onderneming te identificeren en te
beheersen, met onder meer sjablonen om
potentiële en effectieve belangenconflicten
te registreren in verband met
vergoedingen, verloning en commerciële
doelstellingen. De bestaande gedragslijnen
om belangenconflicten te voorkomen
alsook het geschenkenbeleid werden
grondig herzien. De dienst Compliance
organiseerde twee Compliance Fora om de
regels toe te lichten.

De Compliance Officer verduidelijkte er
de rol en verantwoordelijkheid van elke
compliance contactpersoon en bracht
de diverse gedragsregels binnen de
verzekeringssector onder de aandacht. Het
invullen van de belangenconflictenregisters
werd met elke compliance contactpersoon
individueel afgestemd.
Nog in 2015 trof Fidea voorbereidingen
om vanaf 2016 te voldoen aan de
verplichte internationale automatische
uitwisseling van inlichtingen voor
belastingdoeleinden in het kader van
de Common Reporting Standard (CRS).
Inzake privacybescherming bij de
verwerking van persoonsgegevens werd
een diepgaande informatiesessie over
gegevensbescherming georganiseerd,
gevolgd door extensieve individuele
workshops met de compliance
contactpersonen.
Tot slot actualiseerde Fidea de
regels voor de uitoefening van externe
mandaten door haar bestuurders (de
Onverenigbaarheidscode), evenals het
Integriteitsbeleid om wijzigingen in het
aandeelhouderschap, de strategie en in het
prudentiële toezicht te weerspiegelen.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

Relaties en samenwerkingen die we
aangaan met organisaties en leveranciers
worden beoordeeld volgens duidelijke
richtlijnen, waarbij deontologisch en
professioneel handelen voorop staan. Dit
corporate governance-beleid van Fidea
staat ook vermeld op onze website.
We waken erover dat zij, net zoals
onze medewerkers en bemiddelaars, in
hun dagelijkse opdracht volgens deze
afspraken handelen. Vanuit dezelfde
overtuiging en openheid bieden we
bewust een inkijk in ons bedrijf: hoe we
werken, verzekeren of rekruteren. We
geven meer duiding over onze producten,
diensten en activiteiten en nemen, onder
meer via de sociale media, standpunten
in over onderwerpen waarmee we als
verzekeraar bezig zijn.

zichtbaar
in het verkeer
met Fidea en
Drive Up Safety
#Shine

Daarnaast gingen we in 2015 nieuwe
samenwerkingsverbanden aan met
Drive Up Safety (DUS!) en Responsible
Young Drivers, wat leidde tot
zogenaamde co-branded campagnes en
maatschappelijk getinte projecten inzake
verkeersveiligheid.

.be

een initiatief van

fidea ROLLUP Ride'nShine_02.indd 1

www.dus.be

www.fidea.be
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BEHEER VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE

BELEGGINGSBELEID 2015
Het beleggingsbeleid in 2015
werd beïnvloed door, vooreerst, de
voorbereiding op Solvency II, in tweede
instantie de marktomstandigheden met
uitzonderlijk lage rentevoeten en, tot
slot, de verandering van aandeelhouder.
Deze stuurden dan ook de activiteiten,
resultaten en verwachtingen.

kwantitatieve verruiming door de ECB,
een erg optimistisch verloop. Europa
werd competitiever, vooral op vlak van de
wisselkoers. Het opkoopprogramma van
de ECB en de aanhoudende onzekerheid
rond Griekenland brachten anderzijds de
rente op langlopende staatsobligaties
in kernlanden op een ongezien laag
niveau zodanig dat inflatie voor decennia
lang onder de ECB-doelstellingen werd
ingeprijsd.

De voorbereiding van Solvency II
Voorheen hield de Strategische Asset
Allocatie (SAA) rekening met verwacht
rendement en risico en analyse van
de dekking tot eindvervaldag van alle
verplichtingen door de activa, onder alle
marktomstandigheden. Nu Solvency II
voor alle risico’s een dekking door eigen
vermogen oplegt, wordt deze afweging
van rendement op eigen vermogen
eveneens een essentieel onderdeel bij
het bepalen van de SAA. Vooral voor
alternatieve beleggingen vergt dit
voorbereiding van overleg met de NBB.

Marktomstandigheden met
uitzonderlijk lage rentevoeten.
De Europese markten kenden in
de eerste maanden van 2015, na de
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In mei volgde evenwel een correctie.
De optimistisch gestarte Chinese beurs
vertoonde tekenen van groeivertraging,
gevolgd door de andere opkomende
markten. Onzekerheid over de
beleidsrespons in China matigde
in de tweede jaarhelft dan ook de
risicobereidheid. De aanhoudend lage
olieprijs drukte het sentiment en de
inflatieverwachtingen. Het besluit van de
ECB in december om de kwantitatieve
verruiming uit te breiden, werd toch nog
met gemengde gevoelens onthaald.
In dit klimaat achtte het
Investeringscomité (IC) de vergoeding
voor het renterisico op langere termijn
onvoldoende. Het IC besloot dan ook
om in 2015 een substantieel kortere
duratie aan te houden voor assets dan

voor liabilities, en daarnaast alternatieven
met hogere rendementen te zoeken. De
eerste zorg hierbij blijft het beheersen
van het risico en het garanderen van de
dekking van de verplichtingen tot de
eindvervaldag. Daarom werd diversificatie
van risico nagestreefd, vooral ten opzichte
van het lange termijn renterisico en het
marktrisico voor aandelen. In 2015 troffen
we de voorbereidingen om in dergelijke
alternatieven te beleggen, zodat die
vanaf 2016 een materiële bijdrage kunnen
leveren.
Fidea hield over 2015 met 10% een
- voor een Belgische verzekeraar bovengemiddelde blootstelling aan
aandelen met een hoog dividend. Het deel
USD obligaties werd opgevoerd tot 11%
waarbij de USD rollend op korte termijn
wordt ingedekt tegen EUR om gebruik te
maken van de steilere rendementscurve
in USD. Het lage gewicht aan
overheidsobligaties, onder 20%, werd
aangehouden. Bedrijfsobligaties, inclusief
USD, bleven bovengemiddeld rond 50%
omwille van hun hoger rendement per
eenheid risico. Liquiditeiten bleven boven
10% en vastgoed rond 2%. Alternatieve
beleggingen, waaronder absoluut
rendementfondsen, hefboomfondsen en
leningfondsen, bleven rond 8%.

De verandering van aandeelhouder
Het Investeringscomité (IC), waarin
zowel uitvoerende als niet-uitvoerende
bestuurders zetelen, neemt de
strategische beleggingsbeslissingen
en is daarvoor door de Raad Van
Bestuur gemandateerd. Tijdens
de overgangsperiode tussen het
princiepsakkoord inzake de overdracht
van het aandeelhouderschap tussen
J.C. Flowers & Co en Anbang Group
Holdings Co Limited, in het najaar van
2014, en de definitieve transactie in
mei 2015, nam het IC geen strategische
initiatieven tenzij ze noodzakelijk waren
omwille van de marktomstandigheden.
Vanaf juni 2015 werd het
beleggingsbeleid in het nieuwe IC
aangepast aan de positie als deel van
de Anbang Group. Dat impliceerde
de overschakeling van Goldman
Sachs als enige discretionaire asset
manager naar een structuur waarin aan
meerdere asset managers delen van
de activa toegewezen kunnen worden
voor discretionair beheer volgens een
welbepaalde strategie. BNP Paribas
Investment Partners zette hiertoe een
gemeenschappelijk beleggingsfonds
op met Fidea als enige aandeelhouder.
Het fonds omvat vastrentende- en
aandelencompartimenten onder beheer
van ACTIAM, een Nederlandse asset
manager uit de Anbang groep, en
managers uit de BNP Paribas groep.

Ook de custodian wijzigde van KBC
Securities naar BNP Paribas Securities
Services.
Naast een grotere flexibiliteit in
beheer, werd voor deze Belgische
structuur gekozen omdat een Belgische
partner meer kennis bezit omtrent de
toenemende regelgeving, vooral dan rond
Solvency II.
Het gedeelte aan activa in alternatieve
beleggingen werd opgevoerd, maar met
integratie van rapportering. De uitfasering
van Goldman Sachs en KBC Securities
wordt geleid door het IC in functie van
wat technisch mogelijk is en naarmate de
nieuwe structuur meerwaarde biedt.

Resultaten
Door de verandering in de
beheersstructuur, moet over 2015 en
2016 een groter dan normaal deel van
de ongerealiseerde winsten worden
gerealiseerd. In BGAAP behaalde Fidea in
2015 een opbrengst van EUR 101 miljoen
op een gemiddelde activawaarde van
EUR 2.205 miljoen, hetzij 4,5%. Er werden
EUR 50 miljoen aan meerwaarden op
aandelen gerealiseerd en EUR 10 miljoen
aan waardeverminderingen geboekt. De
ongerealiseerde meerwaarden slonken
hierdoor tot EUR 95 miljoen waarvan
EUR 5 miljoen op aandelen.
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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 2015.
Het jaar 2015 was voor Fidea opnieuw een
jaar met belangrijke mijlpalen.
Enerzijds was er de aandeelhouderswissel.
Sinds 19 mei 2015, aansluitend op de
goedkeuring door de Nationale Bank over
de aandelenoverdracht door de voormalige
aandeelhouder J.C. FLowers & Co aan
Anbang Group Holdings Co Limited, maakt
Fidea deel uit van de Chinese Anbang Group.
Anderzijds is Fidea in 2015 geslaagd in
haar opzet om een eigen ICT-platform te
finaliseren. Sinds midden oktober 2015
worden alle Fidea-polissen op dit platform
geproduceerd en beheerd. Het vormt het
sluitstuk van de verzelfstandiging van Fidea
door de volledige ontkoppeling van het met
KBC gedeelde informaticaplatform. Aan
de uitbouw ervan is ook dit jaar bijzonder
intensief gewerkt onder grote tijdsdruk.
Bovendien lag de focus in 2015 eveneens
op de uitbouw van een performante
frontofficetoepassing voor de standaardproducten in Niet-Leven. Deze toepassing
is in het eerste kwartaal van 2016 naar alle
bemiddelaars uitgerold.
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Daarnaast lanceerde Fidea een totaal
vernieuwd tarief voor het product Auto.
Met diverse creatieve acties is Fidea er
opnieuw in geslaagd zich te profileren
als een dynamische verzekeraar die
verkeersveiligheid hoog in het vaandel voert.
Bijzondere aandacht ging ook uit naar
de uitbouw van de zetel in Wallonië. Om
de dienstverlening aan de cliënten en
bemiddelaars in Wallonië te optimaliseren
werd voorzien in een vernieuwde aansturing,
een ruimere bestaffing en een nieuw kantoor.
Verder heeft Fidea zich in 2015 ten volle
toegelegd op de invulling van de AssurMiFIDvereisten en de voorbereiding van de
Solvency II-vereisten.
Fidea wist haar solvabiliteit verder te
versterken.
De Raad van Bestuur is er zich van
bewust dat het neergezette resultaat heel
wat inzet heeft gevergd en dat de uitrol
van het nieuwe ICT-systeem ook voor enig
ongemak en overlast heeft gezorgd. Zij is
alle medewerkers en distributiepartners dan
ook bijzonder erkentelijk voor het geduld, de
onverdroten inzet en de loyauteit waarvan zij
blijk hebben gegeven.

RESULTAAT 2015
Fidea eindigt 2015 met een bruto
uitgegeven premievolume van
EUR 252,9 miljoen: EUR 189,7 miljoen in
Niet-Leven en EUR 63,2 miljoen in Leven.
Het boekjaar sluit af met een nettowinst
van EUR 42,3 miljoen. In Niet-Leven
was er een goed operationeel resultaat,
resulterend in een brutowinst van
EUR 27,3 miljoen en een netto combined
ratio van 100,5%. Het resultaat van de
activiteit Leven leverde een winst op
van EUR 0,1 miljoen na dotatie voor
winstdeelname en een afname van het
Fonds voor toekomstige toewijzingen
van EUR 3,0 miljoen. Het niet-technisch
resultaat bedraagt EUR 16,5 miljoen en de
belastinglast komt uit op EUR 1,6 miljoen.
BELEGGINGSPORTEFEUILLE
Na een euforisch jaarbegin voor
Europese obligatie- en aandelenmarkten
en vooral de Chinese volgde een periode
van onzekerheid omwille van afkoeling
van de Aziatische groeimarkten en
onzekerheid over de Chinese reactie. In
Europa bleef Griekenland aanvankelijk
voor onrust zorgen. De verder dalende
olieprijzen hielden de inflatie te laag. Dit
maakte dat de Europese Centrale Bank de
kwantitatieve verruiming wou aanhouden
waardoor voor langere tijd zeer lage
Europese rentevoeten werden verwacht.
De strategische allocatie was reeds in 2014
aangepast aan deze omgeving. Begin 2015
werd dit iets verder uitgebouwd door het
gedeelte in USD obligaties wat verder op
te voeren. De USD op korte termijn werd
daarbij ingedekt tegen de EUR om gebruik
te maken van de steilere USD rentecurve.

Met de nieuwe aandeelhouder Anbang
Group Holdings Co Limited werd deze
aanpassing aan een omgeving waarin
renterisico onvoldoende vergoed wordt,
geleidelijk verdergezet door in de asset
allocatie meer ruimte te maken voor
illiquide beleggingen met hoger rendement
zoals fondsen van directe leningen.
De belangrijkste aanpassing in het
beleggingsbeleid is de overschakeling van
Goldman Sachs als enige beheerder naar
een structuur met meerdere beheerders
waaronder Actiam en BNP Paribas. Dit
verhoogt de flexibiliteit in het beheer,
vergroot de keuze in strategieën en
diversificatie en zet de beheerders aan tot
meer competitiviteit. Verder werd beslist
alternatieve beleggingen meer Solvency II
efficiënt te implementeren. In het
vastgoedsegment werd beslist te beleggen
in een nieuw te bouwen kantoorgebouw
voor eigen gebruik.
Het rendement van de beleggingen
over 2015 beliep 4,5% en eind december
bleven er EUR 95 miljoen ongerealiseerde
meerwaarden.
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 2,1 miljoen;
–– overgedragen resultaat:
EUR 40,2 miljoen.

EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bedraagt
EUR 382,5 miljoen, een toename met
12,5% tegenover eind vorig jaar.
Met een ratio van 346% voldoet Fidea
ruimschoots aan de vereiste solvabiliteit.
CORPORATE GOVERNANCE
EN STATUTAIRE BENOEMINGEN

Ontslagen en statutaire
benoemingen
Op 5 januari 2015 hebben de
aandeelhouders van Fidea overeenkomstig
artikel 536 §1, laatste lid van het Wetboek
van Vennootschappen, bij eenparige
schriftelijke besluiten kennis genomen van
het ontslag van de heer Jeroen Drost als
bestuurder van Fidea met ingang vanaf
31 december 2014. Op 8 april 2015 heeft
de Gewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders kwijting verleend aan
de heer Drost voor de aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder.
Op 19 mei 2015 heeft Anbang Group
Holdings Co Limited als enige aandeelhouder
bij schriftelijke besluiten overeenkomstig
artikel 536 §1, laatste lid van het Wetboek
van Vennootschappen, akte genomen
van het ontslag van volgende bestuurders
met ingang van 19 mei 2015 en besloten
tussentijdse kwijting te verlenen voor de
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de
uitoefening van hun mandaat als bestuurder
voorafgaand aan en tot op 19 mei 2015:
de heer Thierry PORTE, de heer Michael
CHRISTNER en de heer Peter GOOS.

Bij voormelde schriftelijke besluiten
heeft de enige aandeelhouder met ingang
van 19 mei 2015 volgende personen
benoemd tot niet-uitvoerende bestuurders
van Fidea: de heer Lan TANG, de heer
Ming HE, mevrouw Jing XU en de heer
Kevin SHUM. De mandaten van deze
bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na
de gewone Algemene Vergadering die zich
dient uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2015.

Wijziging vaste vertegenwoordiger
van de Commissaris-Revisor
Op 14 april 2015 heeft het Directiecomité
van de Nationale Bank de aanstelling
goedgekeurd van mevrouw Christel
Weymeersch om met ingang van 9 maart
2015 het lopende mandaat van mevrouw
Nicole Verheyen verder te zetten als vaste
vertegenwoordiger van Ernst&Young
Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. in de uitoefening
van haar mandaat als Commissaris-Revisor.
Sinds 1 oktober 2015 wordt Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. als CommissarisRevisor van Fidea N.V. opnieuw wettelijk
vertegenwoordigd door mevrouw Nicole
Verheyen. Op 17 november 2015 heeft
de Nationale Bank ingestemd met deze
wijziging van de vaste vertegenwoordiger
van de Commissaris-Revisor om het
lopende mandaat verder te zetten.
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Vergaderingen van
de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergaderde in 2015
zes maal.
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.
Op 26 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur
de heer Lan TANG benoemd tot voorzitter van
de Raad van Bestuur en de heer Kevin Shum
benoemd tot voorzitter van het Benoemingsen Governance-Comité. Op advies van het
Benoemings- en Governance-Comité heeft
de Raad van Bestuur de op 19 mei 2015
benoemde niet-uitvoerende bestuurders als
volgt aangesteld in haar diverse adviserende
comités voor de duur van hun mandaat als
bestuurder.
–– de heer Lan TANG is benoemd tot voorzitter
van het HR- en Remuneratie-Comité, alsook
tot lid van het Benoemings- en GovernanceComité en van het Investeringscomité;
–– mevrouw Jing XU is benoemd tot voorzitter
van het Audit-, Risk- en Compliance-Comité,
alsook tot lid van het HR- en RemuneratieComité en van het Investeringscomité;
–– de heer Kevin SHUM is benoemd tot lid van
het Audit-, Risk- en Compliance-Comité en
van het HR- en Remuneratie-Comité;
–– de heer Ming HE is benoemd tot voorzitter
van het Investeringscomité.
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Op 3 juni 2015 heeft de Raad van
Bestuur op advies van het Benoemings- en
Governance-Comité de herziening van het
Fidea’s Corporate Governance Memorandum
goedgekeurd. De wijzigingen zijn
voornamelijk bedoeld om wijzigingen in het
aandeelhouderschap, in de samenstelling van
de Raad van Bestuur en in de actuariële functie
te weerspiegelen.

Vergaderingen van het Audit-, Risk- en
Compliance-Comité
Het Audit-, Risk- en Compliance-Comité
vergaderde in 2015 vijf maal, waarvan vier
maal in aanwezigheid van Mevrouw Kathleen
Steel, vaste vertegenwoordiger van de
onafhankelijke bestuurder B.V.B.A. 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 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.
Elk kwartaal werd op het Audit-, Risken Compliance-Comité uitvoerig verslag
uitgebracht over de boekhoudkundige
afsluiting en de financiële rapporten van
het afgelopen kwartaal, alsook over de
controle hierop door de Commissaris-Revisor,
de aangewezen actuaris en de financiële
risicomanager. Ook kwamen er de rapporten
van de interne auditor, Risk en Compliance aan

bod alsook de evoluties in het juridisch kader
en toezicht.
In 2015 heeft het Audit-, Risk- en
Compliance-Comité ook bijzondere aandacht
besteed aan de verdere implementatie van de
AssurMiFID-regels.
Ook over de vooruitgang in Fidea’s
voorbereiding op Solvency II werd regelmatig
gerapporteerd. In het kader van deze
voorbereiding heeft Fidea de NBB eind
augustus 2015 in kennis gesteld van haar
economische balans alsook van diverse
ondersteunende documenten tot het bekomen
van de goedkeuring tot het gebruik van de
EIOPA curve met volatiliteitsaanpassing.
Op advies van het Audit-, Risk- en
Compliance-Comité heeft de Raad van Bestuur
in 2015 diverse beleidslijnen goedgekeurd en
bestaande beleidslijnen herzien.
–– In het kader van AssurMiFID werd op
25 februari 2015 het eerste luik van een
beleidskader voor de identificatie en
de beheersing van belangenconflicten
goedgekeurd. Het tweede luik betreffende
de beheersing van belangenconflicten bij de
verloning van medewerkers en het bepalen
van commerciële doelstellingen, werd
goedgekeurd op 9 december 2015.
–– Fidea‘s risicobeheerraamwerk werd in de
loop van 2015 verder op punt gesteld. Op
3 juni 2015 werden twee nieuwe beleidslijnen
goedgekeurd, respectievelijk betreffende
het omgaan met vertrouwelijke informatie
(disclosure policy) en betreffende de
bewaking van de integriteit van de financiële
en risicogegevens (financial and risk data
quality policy).

–– Verder werd Fidea’s klokkenluidersbeleid
aangepast aan de wijziging in het
aandeelhouderschap.

Vergaderingen van het Benoemingsen Governance-Comité

Fidea – met name de focus op verzekeringen
Niet-Leven - alsook wijzigingen in het
aandeelhouderschap van Fidea.

Vergaderingen van het HR- en
Remuneratie-Comité

Het Benoemings- en Governance-Comité
vergaderde in 2015 vijf maal en bracht
hierover telkens verslag uit aan de Raad van
Bestuur.

Het HR- en Remuneratie-Comité
vergaderde in 2015 in totaal 4 maal en bracht
hierover telkens verslag uit aan de Raad van
Bestuur.

Op 28 september 2015 heeft de Raad van
Bestuur op advies van het Benoemings- en
Governance-Comité Fidea’s regels voor de
uitoefening van externe mandaten door
bestuurders (Onverenigbaarheidscode)
geactualiseerd om rekening te houden met
wijzigingen in het prudentieel toezicht en in
het aandeelhouderschap van Fidea, alsook
om beter Fidea’s huidige organisatie te
weerspiegelen.

Op 9 december 2015 heeft de Raad
van Bestuur op advies van het HR- en
Remuneratie-Comité beslist om Compliance
op te nemen bij de indicatoren om de
variabele verloning van de kaderleden te
bepalen.

Op 9 december 2015 heeft de Raad van
Bestuur op advies van het Benoemings- en
Governance-Comité de taakomschrijving
van het Investeringscomité herzien. Bij
deze herziening werd het toezicht op de
naleving van de door de Raad van Bestuur
afgelijnde risicobereidheid op het vlak van
investeringen expliciet aan het takenpakket
toegevoegd. Ook werd de gelegenheid
aangegrepen om de rol en governance van
het Investeringscomité te verduidelijken.
Verder keurde de Raad van Bestuur
op 9 december 2015 op advies van het
Benoemings- en Governance-Comité
de actualisering goed van Fidea’s
integriteitsbeleid. De geactualiseerde tekst
houdt rekening met nieuwe prudentiële
vereisten, wijzigingen in de strategie van

Vergaderingen van het
Investeringscomité
Het Investeringscomité vergaderde in 2015
in totaal 3 maal en bracht hierover periodiek
verslag uit aan de Raad van Bestuur.

Belangrijkste Risico’s
De belangrijkste risico’s van Fidea als
verzekeringsonderneming 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 wisselkoersen het inflatierisico omvat, en beheerd
wordt door het Asset/Liability
management (ALM);

van hun mandaat tijdens het afgelopen
boekjaar.

3. het verzekeringstechnisch risico dat
voortvloeit uit de onzekerheid omtrent
de frequentie en de ernst van de
schadegevallen. Deze risico’s blijven onder
controle mede dankzij een aangepast
acceptatie- en 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;
6. de impact van potentiële wijzigingen in het
distributielandschap;
7. het risico dat de ‘bankinsurance
agreement’ met Crelan niet wordt
hernieuwd.
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
voormalige bestuurders Thierry Porté,
Michael Christner en Peter Goos en aan de
Commissaris-Revisor voor de uitoefening
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JAARREKENING
CODES

31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

B. Immateriële activa

21

52.106.433

44.806.281

16%

I. Oprichtingskosten

211

0

0

II. Immateriële vaste activa

212

ACTIEF

52.106.433

44.806.281

1. Goodwill

212.1

4.227.873

4.529.556

2. Overige immateriële vaste activa

212.2

46.789.553

36.663.743

3. Vooruitbetalingen

212.3

1.089.007

3.612.982

2.205.126.116

2.335.686.441

-6%

16.747.584

17.676.446

-5%

221.1

2.242.285

2.446.241

221.2

14.505.299

15.230.205

163.610

210.144

C. Beleggingen
I. Terreinen en gebouwen
1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden
2. Overige
II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

22
221

222

- Verbonden ondernemingen

222.1

0

0

- Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

222.2

163.610

210.144

2.188.013.285

2.317.555.323

III. Overige financiële beleggingen

223

1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten

223.1

609.060.653

552.807.499

2. Obligaties en andere vastrentende effecten

223.2

1.554.842.958

1.689.145.863

3. Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen

223.3

0

0

4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten

223.4

3.347.334

4.173.250

5. Overige leningen

223.5

10.670.520

10.677.794

6. Deposito’s bij kredietinstellingen

223.6

10.000.000

60.653.798

7. Overige

223.7

IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen
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BALANS OP 31-12-2015

224

91.821

97.119

201.638

244.528

16%

-22%

-6%

-18%

CODES

31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

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

37.359.147

41.534.927

-10%

Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen

24

89.311.589

84.644.118

6%

0

2.500

-100%

ACTIEF

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

241

II. Voorziening voor verzekering ‘Leven’

242

264.296

244.532

8%

III. Voorziening voor te betalen schaden

243

89.047.292

84.397.086

6%

V. Andere technische voorzieningen

245

0

0

41

112.095.287

103.973.289

8%

411

26.529.127

32.142.975

-17%

1. Verzekeringsnemers

411.1

6.455.270

10.229.699

2. Tussenpersonen

411.2

10.897.579

12.354.893

3. Overige

411.3

9.176.277

9.558.383

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

412

11.635.419

4.791.968

143%

III. Overige vorderingen

413

73.930.740

67.038.346

10%

25

219.001.217

190.144.848

15%

E. Vorderingen
I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

F. Overige activabestanddelen
I. Materiële activa

251

977.686

786.445

24%

II. Beschikbare waarden

252

218.023.531

189.358.403

15%

III. Eigen aandelen

253

0

0

431/433

29.309.983

33.408.604

-12%

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden

431

27.763.790

31.877.894

-13%

II. Overgedragen acquisitiekosten

432

0

0

III. Overige overlopende rekeningen

433

1.546.193

1.530.710

1%

2.744.309.772

2.834.198.508

-3%

G. Overlopende rekeningen

TOTAAL

21/43
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31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

11

382.456.422

340.121.205

12%

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

111

220.908.200

220.908.200

0%

II. Uitgiftepremies

112

24.639.706

24.639.706

0%

PASSIEF

CODES

A. Eigen vermogen

III. Herwaarderingsmeerwaarden

113

76.056

76.056

0%

IV. Reserves

114

22.359.854

20.243.093

10%

1. Wettelijke reserve

114.1

20.325.761

18.209.000

2. Onbeschikbare reserve

114.2

139.470

139.470

3. Vrijgestelde reserve

114.3

1.500.000

1.500.000

4. Beschikbare reserve

34

394.623

394.623

V. Overgedragen resultaat

115

114.4

114.472.606

74.254.151

Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen

13

80.000.000

83.000.000

-4%

C. Technische voorzieningen

14

2.169.868.685

2.257.419.550

-4%

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

141

40.702.324

45.430.175

-10%

II. Voorziening voor verzekering ‘leven’

142

1.537.707.243

1.642.186.118

-6%

III. Voorziening voor te betalen schaden

143

518.276.631

502.896.963

3%

IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s

144

6.447.843

5.806.638

11%

V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen

145

40.609.639

35.092.277

16%

VI. Andere technische voorzieningen

146

26.125.004

26.007.380

0%

PASSIEF

CODES

31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

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

37.359.147

41.534.927

-10%

E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

16

97.744

229.800

-57%

I. Voorziening voor pensioenen en en soortgelijke verplichtingen

161

19.900

23.400

-15%

III. Andere voorzieningen

163

77.844

206.400

-62%

F. Deposito’s ontvangen van herverzekeraars

17

29.418.936

33.079.659

-11%

G. Schulden

42

43.658.020

74.493.147

-41%

I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

421

24.955.116

52.316.154

-52%

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

422

7.322.260

2.472.578

196%

IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen

424

0

0

V. Overige schulden

425

11.380.644

19.704.415

-42%

1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

425.1

4.296.336

5.478.508

2. Overige

425.2

7.084.308

14.225.907

434/436

1.450.818

4.320.220

-66%

2.744.309.772

2.834.198.508

-3%

H. Overlopende rekeningen (staat nr. 8)
TOTAAL

11/43
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I.

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

710

186.905.492

190.899.182

-2%

a) Brutopremies

710.1

189.650.388

194.406.709

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

710.2

-7.470.247

-7.340.045

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

710.3

4.727.850

3.832.519

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

710.4

-2.500

0

2bis. Opbrengsten van beleggingen

712

57.013.236

48.362.059

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

712.1

0

0

b) Opbrengsten van andere beleggingen

712.2

13.699.671

16.458.489

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

712.3

5.761.766

5.691.416

d) Meerwaarden op de realisatie

712.4

37.551.800

26.212.153

3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van de herverzekering

714

2.964.249

279.345

961%

4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

610

-108.774.637

-107.735.160

1%

a) Betaalde netto-bedragen

610.1

105.530.185

131.970.932

aa) bruto-bedragen

610.11

113.381.541

138.355.827

bb) deel van de herverzekeraars (-)

610.12

-7.851.355

-6.384.895

610.2

3.244.451

-24.235.772

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

610.21

7.991.795

-13.418.221

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

610.22

-4.747.343

-10.817.551

-117.624

-444

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

5. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van
herverzekering (stijging +, daling -)
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31/12/2015

CODES

611

18%

26393%

CODES

31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

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

612

-2.240.415

-1.428.398

57%

7. Netto-bedrijfskosten (-)

613

-73.962.391

-75.069.189

-1%

I.

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

a) Acquisitiekosten

613.1

58.328.580

56.428.012

c) Administratiekosten

613.3

15.746.375

18.757.222

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

613.4

-112.564

-116.045

7bis. Beleggingslasten (-)

614

-25.820.352

-16.740.096

54%

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

616

-3.152.034

-3.743.473

-16%

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

619

-5.517.362

382.284

-1543%

10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering
Winst (+) / Verlies (-)

710/619

27.298.162

35.206.109

-22%
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31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

720

63.128.212

86.424.787

-27%

a) Brutopremies

720.1

63.230.174

86.551.946

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

720.2

-101.963

-127.159

99.774.853

194.705.078

722.1

0

0

II. TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

CODES

1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

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

722.2

39.325.692

53.214.332

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

722.3

9.465.459

9.013.082

d) Meerwaarden op de realisatie

722.4

50.983.702

132.477.664

-49%

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

723

7.792.360

5.599.692

39%

4. Overige technische opbrengsten, onder aftrek herverzekering

724

448.283

2.024.857

-78%

5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

620

-214.533.047

-276.510.593

-22%

620.1

207.416.645

276.563.193

aa) bruto-bedragen

620.11

207.384.825

276.752.324

bb) deel van de herverzekeraars (-)

620.12

31.820

-189.131

620.2

7.116.402

-52.600

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

620.21

7.116.402

-52.600

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

620.22

0

0

621

108.686.059

40.044.626

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

621.1

104.510.280

37.582.382

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

621.2

4.175.779

2.462.244

a) Betaalde netto-bedragen

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

6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van
herverzekering (stijging -, daling +)
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722

171%

31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

622

-27.206

-892.283

-97%

623

-14.395.530

-15.262.366

-6%

II. TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

CODES

7. Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-)
8. Netto-bedrijfskosten (-)
a) Acquisitiekosten

623.1

5.203.687

7.335.358

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

623.2

0

0

c) Administratiekosten

623.3

9.198.318

7.946.468

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

623.4

-6.476

-19.460

9. Beleggingslasten (-)

624

-45.689.956

-27.102.100

69%

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

625

-5.499.778

-1.610.253

242%

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

626

-2.603.763

-2.823.584

-8%

12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties

628

3.000.000

-3.212.300

-193%

13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Winst (+) / Verlies (-)

720/628

80.487

1.385.560

-94%
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III. NIET-TECHNISCHE REKENING

CODES

31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

1. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering
Winst (+) / Verlies (-)

(710/619)

27.298.166

35.206.108

-22%

2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Winst (+) / Verlies (-)

(720/628)

80.487

1.385.560

-94%

3. Opbrengsten van beleggingen

730

20.169.154

20.788.044

-3%

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

730.1

1.241

0

b) Opbrengsten van andere beleggingen

730.2

4.039.254

5.592.161

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

730.3

69.409

462.529

d) Meerwaarden op de realisatie

730.4

16.059.250

14.733.354

630

-3.790.150

-6.369.145

5. Beleggingslasten (-)

40

-40%

a) Beheerslasten van beleggingen

630.1

424.014

512.321

b) Waardecorrecties op beleggingen

630.2

2.375.025

2.039.221

c) Minderwaarden op de realisatie

630.3

991.111

3.817.604

7. Overige opbrengsten

732

2.283.152

1.816.485

26%

8. Overige kosten (-)

632

-3.565.514

-1.719.170

107%

8bis.Geconsolideerd Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting
Winst (+) / Verlies (-)

710/632

42.475.295

51.107.882

-17%

11. Uitzonderlijke opbrengsten

733

1.458.528

0

-

12. Uitzonderlijke kosten

633

0

0

-

31/12/2015

31/12/2014

% VERSCHIL
2015-2014

733/633

0

0

-

15. Belastingen op het resultaat (-/+)

634/734

-5.577.354

-7.417.773

-25%

15bis. Uitgestelde belastingen (-/+)

635/735

3.978.748

-3.551.914

-212%

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

710/635

42.335.217

40.138.195

5%

16bis. Aandeel van derden in het resultaat

737.1

0

0

16ter. Aandeel van de groep in het resultaat

737.2

42.335.217

40.138.195

5%

18. Te bestemmen resultaat van het boekjaar
Winst (+) / Verlies (-)

710/636
636/710

42.335.217

40.138.195

5%

III. NIET-TECHNISCHE REKENING

CODES

13. Uitzonderlijk resultaat van de geconsolideerde ondernemingen
Winst (+) / Verlies (-)
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ORGANIGRAM
RAAD VAN BESTUUR

BENOEMINGS- EN
GOVERNANCE-COMITÉ

–– Voorzitter: Lan TANG

PER 01/01/2016

HR- EN REMUNERATIE-COMITÉ
–– Voorzitter: Lan TANG

–– Voorzitter: Kevin SHUM

Niet uitvoerende bestuurders:

Leden:
Leden:

–– B.V.B.A. AVIGILA, vertegenwoordigd
door Jean VAN DEN EYNDE
(onafhankelijke bestuurder)

–– B.V.B.A. AVIGILA, vertegenwoordigd
door Jean VAN DEN EYNDE
(onafhankelijke bestuurder)

–– Ming HE

–– B.V.B.A. AVIGILA, vertegenwoordigd
door Jean VAN DEN EYNDE
(onafhankelijke bestuurder)

–– Kevin SHUM

–– ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren
bcvba, vertegenwoordigd door Nicole
VERHEYEN (van 1/01/2015 tot en
met 8/03/2015 en sinds 1/10/2015) en
Christel WEYMEERSCH (van 9/03/2015
tot en met 30/09/2015)
DIRECTIECOMITÉ

–– Kevin SHUM
–– Jan STEVERLYNCK

–– B.V.B.A. K-STEEL, vertegenwoordigd
door Kathleen STEEL (onafhankelijke
bestuurder)

COMMISSARIS-REVISOR

–– Jan STEVERLYNCK

–– Patrick DEPOVERE,
CFO – Chief Financial Officer

–– Lan TANG
–– Jing XU
AUDIT-, RISK- EN
COMPLIANCE-COMITÉ

INVESTERINGSCOMITÉ

–– Jan STEVERLYNCK

Voorzitter: Jing XU

–– Edwin SCHELLENS,
CEO – Chief Executive Officer en
CRO – Chief Risk Officer

–– Voorzitter: Ming HE

–– Jacques STEEVENS,
CCO – Chief Commercial Officer

–– Jing XU

Leden:

Leden:

Uitvoerende bestuurders:
–– Patrick DEPOVERE

–– B.V.B.A. K-STEEL, vertegenwoordigd
door Kathleen STEEL (onafhankelijke
bestuurder)

–– Patrick DEPOVERE

–– Kevin SHUM

–– Lan TANG

–– Edwin SCHELLENS

–– Edwin SCHELLENS
–– Jacques STEEVENS
–– Jing XU
–– Marc WOUTERS
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–– Marc WOUTERS,
COO – Chief Operations Officer
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