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Met de steun van onze aandeelhouder,
de Anbang Group, groeide Fidea in
2016 verder uit tot een verzekerings
maatschappij die klaar staat voor de vele
uitdagingen van de toekomst.
We verbeterden en optimaliseerden
onze ICT- toepassingen. Onze distributie
partners beschikken vandaag over
een uniek en volledig geïntegreerd
verzekeringsplatform “Fiona@Broker”,
een gebruiksvriendelijke en
efficiënte front office. Door het
gebruik van webservices, de meest
geavanceerde technologie op de
markt, ondersteunen we volop het
zelfstandige distributiekanaal in de
digitale marktplaats en verhogen we
onze competitiviteit in de Belgische
verzekeringsmarkt.
Verder werden grote inspanningen
geleverd om de activiteit Leven te
herlanceren in 2017. Fidea is ervan
overtuigd dat de markt Leven op een
keerpunt is aanbeland en wil helemaal
klaar zijn voor de heropleving van de
markt. Een competitief gamma van
spaar- en beleggingsproducten, gericht
op zowel individuele als zelfstandige

doelgroepen, moet ons hierbij helpen,
evenals performante back- en frontendsystemen voor een serviceondersteuning
én de samenstelling en opleiding van
een nieuw team Leven. Eind 2016
werd de lancering aangekondigd - via
een webinar - dat live bijgewoond
kon worden. We mochten ons alvast
verheugen in een hoge respons en in
een toenemende vraag naar info, zodat
we vol vertrouwen kunnen uitkijken naar
deze opwindende, nieuwe commerciële
uitdaging voor de toekomst.
In samenwerking met onze aandeel
houder identificeerden we een aantal
mogelijke ontwikkelingsdomeinen
voor digitale applicaties die zowel de
efficiëntie als de perceptie van onze
belangrijkste diensten verhogen. Ook
zullen we in de toekomst meer en meer
een beroep kunnen doen op de kennis
en ervaring opgebouwd in de Anbang
Groep.
Fidea verstevigde het afgelopen jaar ook
de banden met haar distributiepartners.
Eind 2016 werd de bankverzekerings
distributieovereenkomst met onze
partner Crelan verlengd voor een nieuwe

periode van 10 jaar. De bestaande
overeenkomst werd uitgebreid met onze
activiteit Leven.
Tevens werd de verdere ontwikkeling
en versterking van de bankverzekerings
activiteiten met de bank Nagelmackers
voorbereid.
Beide samenwerkingsovereenkomsten
bieden Fidea extra stabiliteit in de
huidige financiële markt en een stevige
basis voor de verdere rendabele en
duurzame groei en ontwikkeling.
Meer dan ooit blijft verzekeren in de
eerste plaats een zaak van mensen. Door
de toename in het dienstenaanbod in
het zuidelijke landsdeel werd het team
uitgebreid en de back office verstevigd.
Daarom week Fidea Sud uit naar een
gloednieuw en aantrekkelijk regionaal
kantoor in Braine-l’Alleud.
Fidea eindigde 2016 met een bruto
uitgegeven premievolume van EUR
252,5 miljoen: EUR 194,3 miljoen in NietLeven en EUR 58,2 miljoen in Leven. Het
boekjaar sloot af met een nettowinst van
EUR 13,8 miljoen. In Niet-Leven beliep

de brutowinst EUR 2,6 miljoen, met een
netto combined ratio van 102,6%. Het
resultaat van de activiteit Leven leverde
een winst op van EUR 9,5 miljoen. Het
niet-technisch resultaat bedroeg EUR
14,1 miljoen en de belastinglast kwam uit
op EUR 12,3 miljoen.
Wij zijn blij dat onze inspanningen
en verwezenlijkingen van de afgelopen
jaren resulteerden in een verhoging van
de tevredenheid bij onze bemiddelaars.
De snel veranderende tijdsgeest,
geïllustreerd door de ongeziene
gebeurtenissen op zowel politiek als
economisch vlak, tonen aan dat de rit
ook in 2017 uitdagend blijft. Maar we zijn
ervan overtuigd dat Fidea voorbereid
is op de verrassingen die de toekomst
in petto heeft. Hiervoor betuigen we
onze dank en erkentelijkheid aan al
onze stakeholders, in het bijzonder
onze werknemers, distributiepartners,
aandeelhouder en de leden van de Raad
van Bestuur voor hun vertrouwen, inzet
en niet-aflatende steun.

Edwin Schellens
Chief Executive Officer

Lan Tang
Voorzitter Raad van Bestuur
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KERNCIJFERS
2014

2015

2016

280.959

252.881

252.489

194.407

189.650

194.312

86.552

63.230

58.177

59.302

59.691

64.525

213.644

101.657

77.947

40.138

42.335

13.810

340.121

382.456

396.267

2.257.420

2.169.869

2.088.046

Aantal VTE

346

348

339

Solvency II ratio

n/a

In EUR 1.000
Brutopremies
Niet-Leven
Leven
Kosten
Financiële inkomsten
Netto resultaat
Eigen vermogen
Technische voorzieningen

(*) Nazicht en goedkeuring door de externe revisor volgt later

140,2%(*)
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ONDERNEMINGSPRINCIPES

Het is onze strategische ambitie om
Fidea, als dochter van de internationale
verzekeringsgroep Anbang, verder uit
te bouwen tot een verzekeraar met
een ruim productassortiment, 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 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, is Fidea met haar aantrekkelijk
productaanbod de preferente verzekeringspartner van haar
distributiekanalen.
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MISSIE
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“In de Belgische verzekeringsmarkt
wil Fidea een sterk distributiegerichte
verzekeringsonderneming zijn die kwalitatieve
verzekeringsoplossingen aanbiedt.”

Deze verzekeringsoplossingen spelen
in op de behoefte van de verschillende
distributiekanalen van Fidea. De
producten en concepten bieden de
eindcliënt (gezinnen, ondernemers,
kleine en middelgrote bedrijven), die
door de financiële tussenpersonen
benaderd wordt, de zekerheid dat
de verzekerde schade aan goederen
of personen vergoed, hersteld of
vervangen zal worden.
Fidea staat garant voor hoogstaande
kwaliteit, waarmee ze verwondering
nastreeft. 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.
Zorg, waardering en respect voor
alle stakeholders maken tezamen
met bereikbare en geëngageerde
medewerkers het onderscheid en zijn
de sterkte van Fidea.
Deze unieke positie laat Fidea toe, in
het belang van alle stakeholders, om
verder rendabel te groeien.
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DE ECONOMISCHE
MARKTOMGEVING

Jaarverslag 2016

De economische groei in de
eurozone kende in 2016 hetzelfde
elan als het jaar voordien.

De lage marktrente en het toe
genomen consumentenvertrouwen
gaven de economie in Europa extra
zuurstof. De bodemprijzen voor een
vat olie hielden de inflatie op een
historisch laag peil, maar de vrees voor
een deflatiegolf lijkt nu definitief achter
ons, ook al omdat de grondstoffen- en
energieprijzen ondertussen aan een
klim begonnen.
De onverwachte Brexit-beslissing in
het Verenigd Koninkrijk zorgde even
voor een schokgolf, maar de markten
herpakten zich snel. Ook de nieuwe
Italiaanse bankencrisis rond onder
meer de oudste bank ter wereld, Monte
dei Paschi, zorgde niet voor paniek
op de beurzen. Voor de komende
periode blijft de prognose positief,
al blijft het afwachten welke omvang
en effect we op langere termijn op
de Europese en wereldhandel mogen
verwachten van de verdere afwikkeling
van de Brexit, het aantreden van de
nieuwe Amerikaanse president Donald
Trump, de oorlog tegen de terreur in
het Midden-Oosten, de politieke en
electorale onzekerheid in meerdere

Europese staten en de voortdurende
beroering in de bankwereld.
2016 was ook in België een jaar
van langzaam en eerder wisselvallig
economisch herstel. Tegen het jaareinde
kenden de economische vooruitzichten
een heropleving. Ondanks een duidelijke
groei in de werkgelegenheid, besparingen
op de overheidsuitgaven, een record
aan starters en een verlaging van de
falingen, steeg het begrotingstekort
tot 2,7% of 0,2% hoger dan in 2015. Op
22 maart werd het land opgeschrikt
door terroristische aanslagen. Het effect
ervan op de economie, geraamd op
EUR 2,4 miljard of 0,57% van het BBP,
was vooral voelbaar in sectoren als de
horeca en de luchtvaart. De op export
gerichte sectoren en bedrijven hadden
hier minder onder te lijden en konden
hun marktaandeel zelfs vergroten
dankzij een hogere competitiviteit en
de lagere euro, behalve dan tegenover
het Britse pond als gevolg van de
Brexit-stemming. Met het Verenigd
Koninkrijk als direct buurland en een
van onze belangrijkste handelspartners,
zal de Brexit negatievere gevolgen

hebben voor de Belgische economie
dan vandaag voelbaar is. Ook kunnen
de mogelijke stopzetting van bepaalde
handelsakkoorden door de nieuwe
regering in de Verenigde Staten de
Belgische economie parten spelen.
De soliditeit van de financiële
sector en meer bepaald van de
verzekeringsondernemingen in
Europa, werd recent door de Europese
toezichthouder EIOPA aan een zware
stresstest onderworpen met onder
meer een scenario dat een macroeconomische situatie van langdurig
lage groei en lage rente simuleerde.
Daaruit bleek dat, ondanks de
verbeterde weerbaarheid van de
sector, de verzekeraars ook in ons land
nog altijd een aantal kwetsbaarheden
vertonen. Dat uitte zich in een aantal
herstructureringen en stopzettingen
van activiteiten waarvan we tijdens het
afgelopen jaar getuige waren.
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ACTIVITEITEN
NIET-LEVEN
MOBILITEIT
De verkoop van nieuwe auto’s steeg met
bijna 7,7%. Deze hogere verkoopcijfers
reflecteren echter vooral de noodzaak
om, na jaren van uitstel, het verouderde
wagenpark te vervangen, eerder dan
echte groei op de voertuigenmarkt; het
totaal aantal geregistreerde voertuigen
veranderde nauwelijks.
De beslissing om de belasting op
voertuigen groener te maken, kende
succes: we zagen minder dieselvoertuigen
in vergelijking met de voorgaande jaren
en bovendien steeg het aantal nieuw
aangekochte elektrische auto’s in een
jaar met een factor 10. Desondanks
vertegenwoordigt het aantal elektrische en
hybride wagens nog altijd maar 3% van het
totaal aantal nieuwe voertuigen op onze
wegen.
Verzekeraars bepalen het premiebedrag
op basis van het vermogen van de auto
en de ervaring van de bestuurder via zijn
schadeverleden. De markt, met Fidea als
een van de pioniers, experimenteerde met
enkele uitbreidingen aan dit model,

namelijk de aanwezigheid van veiligheids
toepassingen in het voertuig en – in
mindere mate – het ‘real time’-rijgedrag
van de bestuurder, meetbaar via telematics.
Technologie heeft duidelijk een vaste
plaats ingenomen in onze voertuigen. De
Europese Commissie stelde een lijst samen
van een 20-tal veiligheidstoepassingen die
de komende jaren geleidelijk aan verplicht
zullen worden in nieuwe auto’s. Het effect
op de autoverzekering is dubbel. Enerzijds
komt het de veiligheid van de bestuurder
en de passagiers ten goede, met nu al
een dalende trend in het aantal dodelijke
ongevallen op onze wegen. Anderzijds zal
de materiële schadelast na een ongeval
hoger liggen omwille van de ingebouwde,
dure technologie.
Tevens bevinden we ons op een keerpunt
waarop we passieve en actieve veiligheid
van de wagen al te gemakkelijk als een
evidentie beginnen ervaren. Hoewel steeds
meer voertuigen hoogtechnologische
functies ingebouwd krijgen, bevindt de
markt zich nog in een overgangsfase.
Een indicatie hiervan is dat het aantal
ongevallen met zwakke weggebruikers,
voetgangers en fietsers, wel nog toeneemt.

DE MARKT
NIET-LEVEN
IN 2016
Bovendien tonen cijfers van het BIVV
aan dat bij zware ongevallen de helft
van de bestuurders onder invloed van
alcohol, drugs of medicijnen reed, of zijn
smartphone hanteerde achter het stuur.
Het gevolg hiervan is dat het gedrag
van de autobestuurder bij verzekeraars
als aandachtspunt aan belang wint. Dit
leidt tot de invoering van telematica als
een instrument om dit gedrag van de
bestuurder te meten, te begrijpen en
mogelijks zelfs te beïnvloeden. Vandaag
blijven dergelijke toepassingen veelal
nog in de experimentele fase. Toch is het
nu al duidelijk dat de autoconstructeurs
een nieuwe en actieve rol zullen spelen
in dit domein en dat de verzekeraars
rekening zullen moeten houden met hun
initiatieven. Het is echter nog wachten
op meer maturiteit en standaardisatie
van de technologie, duidelijke afspraken
over wie eigenaar en gebruiker is van
de data, welke privacy-beperkingen
er gesteld moeten worden en hoe niet
enkel de prijs maar vooral extra diensten
een rol kunnen spelen: denk maar aan
ongevallen- en diefstalpreventie, slimme
bijstandsverlening, snelle en efficiënte
schadeafhandeling en fraudedetectie.
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WONEN
Met een toename van 6,4% van het
aantal vastgoedtransacties, deed de
woningmarkt het in 2016 erg goed met
een groei van 8,2%. De groei was het
grootst in Vlaanderen. De belangrijkste
verklaring hiervoor vinden we in de
aanhoudend lage interesten voor
een lening en een toename van
de ouderen in onze bevolking, op
zoek naar een vervanging voor hun
vroegere woning. Daarnaast ontdekten
investeerders nieuwe alternatieven
zoals hotelkamers, studentenbehuizing
en garageruimtes als een bron van
inkomsten. Dat resulteerde in een
recordbedrag van EUR 30 miljard
aan nieuwe kredieten, meer dan
EUR 4 miljard hoger dan in 2015 en
een toename van 8% in het aantal
leningsovereenkomsten nationaal.
Het ‘Internet of things’ (IoT) is een
hot topic in de woningmarkt. IoT
verbindt objecten uit de fysische
wereld met het internet. Niet alleen
computers, tablets of smartphones,
maar zelfs de meest eenvoudige
huishoudtoestellen en uitrusting
kunnen op die manier met elkaar
beginnen communiceren en zich, op
basis van sensoren, aanpassen aan een
veranderende situatie of persoonlijke
voorkeuren. Recente toepassingen

zien we vooral in veiligheids- en
bewakingssystemen en vroegtijdige
verwittiging bij rookontwikkeling,
brand of overstroming, gelinkt aan
een mobiele applicatie op tablet of
smartphone.
De stormen tussen 10 mei en
30 juni en in de maand november,
veroorzaakten heel wat schade.
Assuralia, de beroepsvereniging
van verzekeringsondernemingen,
registreerde ruim 84.000 schadeaangiften voor een totaal schadebedrag
van meer dan EUR 300 miljoen. Het
belang van de waarborg natuurrampen
in de woonverzekering werd hiermee
voldoende aangetoond.

BEDRIJVEN
Het vertrouwen van de Belgische
bedrijfsleiders bleef in 2016
ongewijzigd, maar kleurde wel positief
voor de nabije toekomst, dankzij
een stijging in de werkvolumes. Het
optimisme werd enigszins getemperd
door een verwachte daling van
de rendabiliteit omwille van de
verscherpte onderlinge concurrentie.
Het aantal KMO’s bleef groeien, met
vooral een toename in eenmanszaken
en een record aantal starters. Het aantal
falingen daalde stelselmatig. De financiële
gezondheid en onafhankelijkheid van de
bedrijven gaat jaar na jaar vooruit, net als
het eigen vermogen. De tewerkstelling
blijft het grootst in Vlaanderen: bijna 15%
van de KMO’s hebben er werknemers
in dienst, tegen goed 10% in Brussel en
Wallonië waar het aandeel eenmanszaken
duidelijk groter is.
De introductie van IoT met behulp
van sensoren in machines en werktuigen
zal ook binnen de bedrijfswereld leiden
tot een belangrijke verandering in de
werking en aansturing van bedrijven. Deze
sensoren registreren alle beschikbare
data en maken het mogelijk dat machines
op afstand bediend worden, zelf hun
productiecapaciteit optimaliseren en
vooruit plannen op vlak van onderhoud
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en bevoorrading. Samen met andere
automatiseringsoplossingen, zoals
de robotisering, wordt IoT bepalend
in de wijziging van de aard van de
aanwezige risico’s, zowel voor de
ondernemingen als in de arbeidsmarkt.
GEZONDHEID
De digitalisering van de gezondheids
zorg en het elektronische patiëntendossier
zijn nu een feit. Ook gezondheidsapps
raken verder ingeburgerd en de
regering neemt stappen om dergelijke
toepassingen ook betaalbaar
te houden. De biotechnische
evolutie zorgt voor een explosie
aan nieuwe behandelingen, die de
gezondheidssector in de komende
jaren grondig zullen wijzigen. Die
positieve golf heeft echter een
belangrijke keerzijde: de soms
buitensporige kostprijs van de
behandelingen, die onmogelijk volledig
op de sociale zekerheid afgewenteld
zal kunnen worden, ondanks de
besparingen door een snellere
genezing en minder nazorg. Het
belang van een goede privéverzekering
wordt er straks alvast niet minder door.
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FIDEA IN DE MARKT
TECHNISCH RESULTAAT

voor Omnium Motorrijtuigen, waar
de schaderatio 54,3% bedroeg.

NIET-LEVEN
Het bruto premie-inkomen NietLeven steeg met 2,5%. Dit is te danken
aan een significante groei van de
nieuwe productie, gecombineerd
met een daling van het verval.
In BA Motorrijtuigen stabiliseerde het
bruto premie-inkomen op EUR 44,4
miljoen. Door de sterke productie in
BA Motorrijtuigen, gecombineerd met
een betere cross-selling BA - Omnium,
noteerde het bedrijf een incassogroei
van bijna 2% in Omnium Motorrijtuigen.
Deze groei werd ondersteund door
een performante front office, en was
tevens het resultaat van het in oktober
2015 gelanceerde nieuwe tarief voor
personenwagens en lichte vrachtwagens.
De schaderatio van het voorvalsjaar lag
in BA Motorrijtuigen met 78% beduidend
hoger dan vorig jaar, als gevolg van een
hogere gemiddelde schadelast die niet
gecompenseerd werd door de verbetering
in frequentie. Als we evenwel rekening
houden met de schadeafwikkeling over
alle schadejaren, dan bleef het technisch
resultaat voor BA Motorrijtuigen met
een schaderatio van 26,5% uitstekend.
Dit bevestigt dat de portefeuille goed
uitgebalanceerd is. Hetzelfde geldt

Zoals in de voorgaande jaren werd
opnieuw een aanzienlijke groei gerealiseerd
van meer dan 5% in de tak brand, waardoor
het bruto premie-inkomen nu EUR
74 miljoen bedraagt. Een verbeterde
frequentie, gecombineerd met een daling van
de gemiddelde schadelast, resulteerde in een
gunstige schaderatio van 42,3% voor de
waarborgen brand en aanverwante risico’s,
met uitsluiting van natuurrampen.
In de verzekering Natuurrampen
ondervonden we vooral het effect van de
hagel- en waterschade van het voorjaar
2016. De storm die midden november
over Vlaanderen raasde, had uiteindelijk
geen grote gevolgen. De schaderatio voor
het voorvalsjaar 2016 bereikte 43,4%.
Schadejaar 2016 werd ook gekenmerkt
door een aantal zware claims in arbeids
ongevallen. De impact hiervan op de
kleinere portefeuille, leidde uiteindelijk
tot een schaderatio van 165,7%.
In de overige schadeverzekeringstakken werden gunstige resultaten
genoteerd die veelal het resultaat
van vorig jaar overstijgen.
Fidea heeft in BA motorrijtuigen
en in BA Algemeen ook reeds een

voorziening aangelegd voor de stijging
van de lasten ten gevolge van de nieuwe
indicatieve tabellen voor de vergoeding
van letselschade, waarvan implementatie
verwacht wordt in het voorjaar 2017.
Aangezien Fidea lid is van de TRIP-pool,
deelde de onderneming voor zijn markt
aandeel in het totale verlies van alle TRIPleden in de terroristische aanslagen in
Brussels Airport en het metrostation
Maalbeek.
Met voor Niet-Leven een globale
(bruto) schaderatio van 51,5%, exclusief
interne schaderegelingskosten, werd het
resultaat van het voorgaande boekjaar
verbeterd, toen de schaderatio op
55,8% eindigde. De reserveringsratio
bleef met 279% in lijn met 2015.
De kosten bleven ook in 2016 hoog.
Dit was te wijten aan afschrijvingen van
onze nieuwe ICT-systemen, de verdere
investeringen in de uitrol van nieuwe
ontwikkelingen voor Leven en frontofficetoepassingen. Verder volgde de invulling
van vacatures met vaste medewerkers niet
onze groei, wat ons noopte om deze in te
vullen met externe medewerkers. In 2017
zullen enkele belangrijke projecten rond
kostenmanagement worden opgestart met
onder meer als doel workarounds weg te
werken en de productiviteit te verhogen.
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OPERATIONELE WERKING

Production & Servicing
Na de migratie in 2015 van de portefeuille
Niet-Leven naar het nieuwe ICT-platform
Fiona, bracht het departement Production
& Servicing in 2016 het niveau van de
dienstverlening weer op het peil dat onze
distributiepartners van Fidea gewoon waren.
Met “Fiona@Broker”, de nieuwe front
office-tool, kunnen de tussenpersonen
offertes en nieuwe zaken opmaken en
wijzigingen doorvoeren voor de courante
retailproducten.
In het corporate segment werd de aanpak
van Fidea in deze concurrerende markt
gebaseerd op een sterke samenwerking
tussen de bedrijvenadviseur, de corporate
underwriter en de tussenpersoon.
Tezamen met de inzet van de preventie
adviseur leverde deze aanpak voor
Fidea een belangrijke toegevoegde
waarde op in de mature markt van
ondernemingsverzekeringen.
Om aan de verwachtingen van de
tussenpersonen te voldoen, zag eind
2016 een vernieuwde organisatie het licht
waarin de polisteams georganiseerd zijn
volgens eindcliënt: particulieren of KMO’s,
vrije beroepen en zelfstandigen. Alle
activiteiten met betrekking tot contracten

(de zogenaamde kop-staartverwerking)
worden nu binnen dezelfde teams
uitgevoerd, waar er vroeger een scheiding
was tussen “productie” en “service”. Voor
de medewerkers zal dit leiden tot een
grotere betrokkenheid en een betere
kennis van de tak waarin zij actief zijn.
Voor tussenpersonen biedt de vernieuwde
organisatie meer duidelijkheid en een hogere
efficiëntie, terwijl de diensten gemakkelijk
telefonisch of per e-mail bereikbaar blijven.
In 2016 werden ook de operationele
diensten in het zuiden van het land verder
ontwikkeld. In een gloednieuwe,
comfortabele en professionele werk
omgeving werd het team versterkt om aan
de verwachtingen van de Franstalige
cliënten en distributiepartners te voldoen.
Op die manier konden de prestaties,
doorlooptijd en kwaliteit voor particuliere
risico’s verbeteren en kenden de productie
en dienstverlening een uitbreiding naar het
segment van zelfstandigen en KMO’s.
Om hechtere banden te smeden tussen
dit nieuwe team en de distributiepartners,
werden een aantal “meet-and-greets”
georganiseerd.
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Claims
In 2016 legde het departement
Claims zich toe op een aantal nieuwe
initiatieven om de dienstverlening
aan de bemiddelaar en zijn cliënt te
ondersteunen.
Na de lancering van een uitgebreider
netwerk van autoherstellers, wordt nu
het volledige Belgische grondgebied
gedekt, wat beter aansluit op de
verwachtingen van de bemiddelaars.
Daarnaast en sinds de lancering in
mei handelde het departement Claims
gemiddeld 55% van de autoschades af
met tele-expertise. Dit resulteerde in

16

een kortere doorlooptijd voor de schade
en lagere afhandelingskosten, terwijl
de gemiddelde herstellingskosten op
hetzelfde peil gehandhaafd bleven.
Sinds april 2016 zijn alle interne
experts gemachtigd om een claim
voor materiële schade onmiddellijk
na de expertise af te handelen en uit
te betalen. Tot op heden werd 27%
van de schades die voor dit proces
in aanmerking kwamen, onmiddellijk
afgehandeld. Zowel bemiddelaars als
cliënten gaven positieve feedback en
moedigden Fidea aan om dit proces in
2017 te blijven verbeteren.

Ten slotte maakten in de tak brand
meer tussenpersonen gebruik van hun
volmacht om schade af te handelen.
Zij werden daarbij ondersteund met
oefensessies om hen vertrouwd te
maken met de beschikbare tools.
Hierdoor kon in het laatste kwartaal
gemiddeld 8% van alle claims voor
materiële schade met volmacht worden
afgehandeld. In december bedroeg
het percentage al 17%, met een kortere
doorlooptijd van het schadeproces tot
gevolg.
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PREMIES NIET-LEVEN
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ACTIVITEITEN
LEVEN
De markt Leven kende de afgelopen
jaren een gestage terugval, eerst ten
gevolge van de financiële crisis en nu nog
onder invloed van de historisch lage rentes
die de consument ertoe verleidden om
andere spaar- en beleggingsvormen op te
zoeken. De markt reageerde met producten
waarin zowel de takken 21 en 23 worden
aangeboden in een enkele polis om zo een
combinatie te vormen van zekerheid en
mogelijke hogere return. Een aantal
verzekeraars zag zich ondertussen
genoodzaakt om met afkoopacties het
aandeel levensverzekeringen met levens
lange rendementen in hun portefeuille af te
bouwen en de verkoop ervan stop te
zetten. Inmiddels kent de langetermijnrente
weer een langzame stijging, wat ons toeliet
om de toekomst van de tak Leven op lange
termijn weer wat positiever in te schatten.
Dat zette Fidea aan om de activiteit Leven
herop te starten en een totaal nieuw
productengamma voor te bereiden, gericht
op de markt van particulieren en
zelfstandige ondernemers.
De regering breidde eind 2016 de staats
waarborg op spaartegoeden tot EUR
100.000 uit - tot EUR 500.000 in bepaalde
gevallen - bijvoorbeeld na uitkering van

de kapitalen van een levensverzekering
of de verkoop van een woning. Op die
manier geniet de consument voortaan
toch nog van een verhoogde zekerheid,
ook na de uitkering, wanneer de middelen
niet langer de extra zekerheid van de
verzekeringswaarborg genieten.
Het aanvullend pensioen kan voortaan
online opgevolgd worden via de portaalsite
mypension.be, die alle gegevens van de
tweede pijler integreert in een totaal
overzicht samen met de opgebouwde
pensioenrechten. De site kende van bij de
lancering een groot succes en wordt een
onmisbare tool bij de voorbereiding van
een toereikend pensioen.
SPAREN
Ondanks de lage opbrengsten als een
gevolg van het lage interestenbeleid bij
de Europese Centrale Bank, bleven het
klassieke spaarboekje en het pensioen
sparen het al bij al nog vrij goed doen.
Een gewoon spaarboekje leverde de
afgelopen 12 maanden minder op dan
de inflatie, met een nettoverlies aan
koopkracht tot gevolg. In vergelijking
hiermee kende het pensioensparen een

DE MARKT
LEVEN
IN 2016
beter rendement, dankzij de fiscaal erg
gunstige behandeling ervan. Meer dan
60% van de werkende bevolking spaart
nu zelf voor zijn pensioen via de derde
pijler. De pensioenspaarverzekering was
goed voor EUR 11,2 miljard aan belegde
kapitalen, dat is zo’n 40% van de in
totaal EUR 28,5 miljard die de derde
pijler vertegenwoordigt. Sparen via de
verzekering biedt de consument alvast de
hoogste zekerheid, niet onbelangrijk als het
om een aanvullend pensioen gaat.
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FIDEA IN DE MARKT
RESERVES LEVEN
TECHNISCHE RESULTATEN LEVEN
Door de aanhoudend lage marktrendementen
verlaagde Fidea vanaf november de gewaarborgde
rente voor toekomstige Universal Life-premies
tot 0,75%. Het financiële resultaat voor 2016 werd
niet beïnvloed door de knipperlichtreserve, omdat
Fidea met zijn ruime solvabiliteit werd vrijgesteld
van verdere toewijzingen. Het rendement van de
beleggingen in Leven bedroeg 3,74%. Daarnaast
daalde de sterftewinst ten gevolge van de
afnemende portefeuille schuldsaldo.
Deze factoren resulteerden in een gematigd
positieve balans voor 2016.
De portefeuille individuele spaarproducten bleef
stabiel met vervalpercentages die te danken zijn
aan de aantrekkelijke gewaarborgde rente en de
fiscale penalisatie van een voortijdige afkoop.
De beleggingsverzekeringsportefeuille nam in
omvang langzamer af dan in 2015, omdat de
reserve waarvoor de gewaarborgde periode in 2016
verstreek een nieuwe waarborg van 0,50% of 0,20%
kreeg (vergeleken met 0,00% in 2015).
OPERATIONELE WERKING
Begin 2016 werd gestart met de voorbereiding
van de herlancering Leven. Het team werd versterkt
met externe medewerkers. Daardoor kon een goede
serviceverlening gewaarborgd blijven.

Het team werd voorbereid om vanaf januari
2017 de herlancering van Leven te ondersteunen:
trainingen werden gegeven, processen en procedures
werden uitgewerkt of aangepast en de operationele
werking werd geoptimaliseerd.
Op 1 januari 2017 werden de activiteiten in Leven
hernomen. In de voorbereiding daarop werden
een aantal vroegere verzekeringsproducten
geactualiseerd en aangepast aan de huidige
marktomstandigheden. Deze keuze verhoogde de
productherkenning bij Fidea’s vroegere producenten.
Tegelijk zorgde de uitbreiding met een aantal nieuwe
opties voor een competitief productengamma.
Het nieuwe productenaanbod Leven richt zich
specifiek op de gezinnen en de zelfstandige
ondernemers op de Belgische markt. Het omvat
zowel spaar- als beleggingsverzekeringen. De
aangeboden producten combineren tak 21
(gegarandeerd rendement) met tak 23 (potentieel
hoger rendement, maar zonder garantie).
De nieuwe productie Leven wordt, net zoals
de Niet-Leven-productie, ondersteund door de
frontoffice- toepassing Fiona@Broker. Het resultaat
is dat de bemiddelaar hierdoor alles op één enkel
platform kan beheren, wat efficiënt, overzichtelijk en
gebruiksvriendelijk werken garandeert.
Tot slot werd ook de Fidea-website aangepast
met een nieuw, uitgebreid luik rond sparen en
beleggen, waar zowel de consument als de
verzekeringsbemiddelaar alle nuttige informatie kan
terugvinden.
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DISTRIBUTIEOMGEVING

Jaarverslag 2016

De onafhankelijke verzekerings
makelaars bleven het grootste
nationale distributiekanaal en
slaagden erin om hun marktaandeel te
behouden. Het zelfstandige kanaal is
zich terdege bewust van de belangrijke
veranderingen in de samenleving,
met het digitale als de belangrijkste
exponent ervan. Ze beseffen dat zij,
via onderzoek en bevraging naar
welke diensten de consument echte
toegevoegde waarde opleveren,
in staat zullen zijn om zich verder
te positioneren als een belangrijk
distributiekanaal voor de toekomst. De
makelaarsfederaties en Brocom vinden
dit een belangrijk onderdeel van
hun missie. Hun campagnes voerden
de makelaar op als expert in een
gepersonaliseerde cliëntenbeleving,
altijd, overal en om het even hoe, zowel
in de fysieke als in de digitale wereld.
De makelaarsfederaties sloten de
rangen in hun pleidooi naar aanpassing
van de Twin Peaks II reguleringen; zij
streven naar gelijke concurrentie
voorwaarden en een aanvaardbare
informatieplicht voor alle spelers.
Het bankverzekeringskanaal leed
onder de achteruitgang van de
activiteit Leven ten gevolge van de
druk op de interestvoeten. Zodra

deze markt weer opleeft, mogen
we verwachten dat dit kanaal zijn
leiderspositie in de tak Leven weer
zal opnemen als vanouds. In NietLeven profiteerden de banken van
hun leiderspositie in kredietgebonden
woonverzekeringen, evenals in
autoleasing-contracten, waar een
gecombineerd aanbod inclusief een
volledig verzekeringspakket een
aanlokkelijk voorstel blijft voor de
consument die het comfort zoekt van
één enkel aanspreekpunt.
Het directe kanaal bleef het moeilijk
hebben met het vergroten van zijn
marktaandeel. Het toenemend
potentieel aangereikt door de digitale
netwerken zal echter nieuwe kansen
creëren voor dit kanaal, zeker van
zodra de generatie ‘screenagers’, die
niet anders gewend is dan dat de
fysische en digitale wereld naadloos
in elkaar overgaan, volwassen is
geworden.
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FIDEA’S COMMERCIELE WERKING
DISTRIBUTIE
Het nieuwe tarief Auto, de
commerciële activiteiten op de
hypotheekmarkt en de lancering
en uitrol van de nieuwe front office
“Fiona@Broker” maakten van 2016 een
sterk productiejaar.
De productiegroei manifesteerde zich
in alle distributiesegmenten (Retail,
Business Class en Bankverzekeren) en
mondde uit in een forse uitbreiding van
het aantal partnermakelaars.
De tevredenheid over de commerciële
ondersteuning nam ook in 2016 verder
toe en sterkt ons om op de ingeslagen
weg van customer intimacy verder te
gaan.

Voor het vijfde jaar op rij kende de
Actierekening een succesvolle evolutie en
vormden de verkoopacties een belangrijke
hoeksteen in de commerciële werking van
Fidea.
De voorjaarsactie “Fiona@Broker”
richtte zich voornamelijk op de
frontoffice-productie en betekende
meteen een succesvolle start voor
het nieuw frontoffice-systeem. De
najaarsactie mikte op het segment
van de ondernemingen. Het laatste
kwartaal van 2016 sloot af met “Focus
op Trigoon”.
De succesvolle ristornowerking, gericht
op Trigoon-cliënten, is een vaste waarde
geworden binnen de werking naar
zelfstandigen en kleine ondernemingen
en droeg bij tot Fidea’s notoriëteit in dit
segment.

MARKETING
Begin 2016 lanceerde Fidea zijn nieuwe
website. Hij biedt een beter beheer tussen
de verschillende sites en laat toe
gedifferentieerd met verscheidene
stakeholders te communiceren. Met dit
nieuwe en unieke platform kunnen
bovendien snel en eenvoudig aanpassingen
aan de webstructuur doorgevoerd worden.
Dat bleek bij de heropstart van de tak Leven
toen de website uitgebreid werd met een
gloednieuw onderdeel rond sparen en
beleggen.
22

Binnen het particulierensegment bleef
Elit3 het speerpunt van Fidea. Zowel
het aantal Elit3-cliënten, als de groep
van bemiddelaars die Elit3-bundels
realiseren, groeiden verder aan. Net
zoals in 2015 konden de Elit3-cliënten
opnieuw genieten van twee exclusieve
waarborgen: een jaar lang Fidea
Fietsbijstand en de periodieke BOBwaarborg.
De loyauteit van de Elit3-cliënten stijgt
wanneer zij zich registreren op de Elit3-

website. In het najaar organiseerde Fidea
daarom een speciale registratieactie. Het
aantal geregistreerde Elit3-cliënten nam
hierdoor verder toe.
Het succes van eerdere webinars zette
Marketing ertoe aan om, naast standaard
opleidingssessies, nogmaals van dit
live en interactief medium gebruik te
maken om bemiddelaars op een snelle
en praktische manier wegwijs te maken
in het aanbod van de nieuwe producten
Leven.

MERK- EN CORPORATE
COMMUNICATIE
In 2016 werd gekapitaliseerd op de
fundamenten van de campagnes van
het jaar daarvoor ter ondersteuning van
de opbouw en het onderhoud van de
corporate notoriëteit. Fidea kon rekenen
op de ondersteuning van de Telenet
Fidea Lions en hun kersvers manager en
veldriticoon Sven Nys als ambassadeurs
om de sensibiliseringscampagnes rond
afleiding achter het stuur een groter
bereik te geven. Het najaar stond in het
teken van een “don’t drink and drive”spotje en een symbolische #40dagen
#smartphonefree in de auto. De actie
mikte op jongere chauffeurs, nadat
onderzoek uitwees dat zij ook in de
wagen op elk moment online willen
zijn. Dat Fidea blijft inzetten op veilig

verkeer maakt van het bedrijf meer en
meer een “touch point” in die materie,
wat werd opgepikt door radio- en
consumentenprogramma’s. Reacties op
de sociale media geven meer inzicht,
en laten toe om te luisteren naar wat er
leeft om nieuwe campagnes inhoudelijk
uit te werken. Dat de bemiddelaars deze
berichten verder delen via hun sociale
mediapagina’s, was een stimulans om
de aanwezigheid op de sociale media
verder te versterken.
Het thema “afleiding achter het
stuur” werd doorgetrokken op de
affichagepanelen in de luchthaven
van Charleroi met een oproep aan
de reizigers om na te denken over
een verantwoord gebruik van de
smartphone.
De inspanningen in Fidea Sud bleven
gericht op de rechtstreekse onder
steuning van de bemiddelaars. Daarom
was Fidea terug te zien op Canal Z. In
hun journaal voor de ondernemer,
Z-Entreprendre, leverde Fidea advies in
mensentaal: hapklare content, die zij op
hun eigen fora konden delen met hun
ondernemingscliënten. Deze reportages
waren eveneens in Vlaanderen in een
aangepaste versie te zien op Kanaal Z.
Ter ondersteuning van de producten
werd ingezet op preventie en sensi
bilisering onder het motto “beter
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voorkomen dan” en “elk ongeval is er
één te veel”. De formule van native
advertising heeft de pure advertentie
campagne stilaan vervangen. Dat terrein
wordt verder uitgebouwd in 2017.
Inzake employer branding profileerde
Fidea zich als een werkgever met
ambitie en een jobaanbod, zowel voor
Antwerpen als Braine-L’Alleud. Ook de
personeelsactiviteiten zoals de jaarlijkse
#FideaFietst, vonden hun weg naar de
LinkedIn- én Facebookpagina, waarbij
de medewerkers werden ingeschakeld
als ambassadeur ten voordele van het
werkgeversimago.
De bemiddelaar is Fidea’s primary
customer, een visie die werd uitgedragen
via deelname aan de “Dag van de
Makelaar” en de Belgian Insurance
Conference. De collega’s van merk
communicatie waren vertegenwoordigd
in de adviserende werkgroep van
Brocom, het distributielabel van de
onafhankelijke makelaar.
De campagnes en initiatieven van
2016 droegen op een gunstige wijze
bij tot Fidea’s naamsbekendheid. Met
een (geholpen) naamsbekendheid
van 60% bleek hoe belangrijk de
naamsponsoring van de Telenet Fidea
Lions nog steeds blijft voor Fidea’s
merkstrategie. Sportieve successen
stralen positief af op het merk Fidea.

FIDEA TRAINING
Tijdens de eerste jaarhelft van
2016 focuste Fidea Training op
de organisatie van bijkomende
opleidingen rond de front office
“Fiona@Broker” gevolgd door de
gebruikelijke productopleidingen voor
de bemiddelaars.
Tijdens het derde kwartaal werden
opleidingen voorzien rond het gebruik
van de Fidea schaderegelingstool.
Om de algemene kennis van de
tussenpersonen verder te verhogen,
werden in het laatste kwartaal
opleidingen gegeven over de producten
Auto, Wonen en Aansprakelijkheid.
Ter ondersteuning van de herlancering
van de tak Leven vanaf 1 januari 2017,
werden vanaf december verscheidene
trainingssessies gepland rond de nieuwe
Fidea producten Leven.
Aansluitend op de externe opleidingen,
werden ook interne trainingscursussen
voor het eigen personeel opgezet,
gaande van taalcursussen tot opleidingen
in projectmanagement.
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ONDERSTEUNENDE
ACTIVITEITEN

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
In 2016 werden 57 nieuwe medewerkers
gerekruteerd waarvan 34 met een contract
van onbepaalde duur. Daarnaast werd een
nieuwe CFO aangetrokken ter vervanging
van Patrick Depovere, die eind 2016 met
pensioen ging. Eind december 2016
verschafte Fidea werk aan 358
medewerkers.
64% van de medewerkers is van het
vrouwelijke geslacht, de gemiddelde
leeftijd is afgerond 41 jaar. Het bedrijf
zette hiermee een tendens in naar een
verjonging van het personeelsbestand. Dit
verhinderde evenwel niet om ook oudere,
meer ervaren kandidaten aan te trekken.
Deze aanwervingspolitiek had ook zijn
invloed op de gemiddelde anciënniteit die
eind 2016 14 jaar bedroeg.
Om de openstaande vacatures in te
vullen, deed Fidea een beroep op de
kracht van de sociale media (LinkedIn en
Facebook), werden er schoolstages ingericht,
schoolbezoeken afgelegd en werden er
samenwerkingsafspraken gemaakt met VDAB
en een aantal externe bedrijven.
Naast de inspanningen om competente
medewerkers aan te trekken, werd
bijzondere aandacht besteed aan de
veerkracht van het personeel. Elk
trimester werden er acties gepland die
de gezondheid van de medewerker ten
goede komen.
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Ook werd er stilgestaan rond het
thema mobiliteit. Een visienota werd
uitgewerkt en uitvoerig besproken met
alle stakeholders. Een werkgroep kreeg
de opdracht om deze visie om te zetten in
concrete acties.
In samenwerking met Assuralia werd
een loonstudie uitgevoerd. Hieruit bleek
dat Fidea op een marktconforme manier
haar medewerkers verloont. Het blijft
een aandachtpunt om de loonkost onder
controle te houden.
In de loop van 2016 werd een
tevredenheidsenquête uitgevoerd waaruit
bleek dat 96% van de medewerkers
tevreden is. De stijging in tevredenheid
kwam terug in meerdere rubrieken die
aan de medewerkers werden voorgelegd.
Binnen de departementen werden de
gegevens uitvoerig bestudeerd en werden
waar nodig acties op het getouw gezet
om de tevredenheid nog te verhogen.
In 2016 werd na een behoorlijke
voorbereiding gestart met een pilootgroep
rond werken vanop afstand. Tal van
workshops met leidinggevenden en
medewerkers van de pilootgroep werden
geïnitieerd. Hiervoor werd een beroep
gedaan op een externe partner. Na enkele
maanden werd na een positieve evaluatie
beslist om het nieuwe werken volledig,
maar op een gefaseerde wijze uit te rollen
binnen de organisatie. De eerste fase werd
opgestart met als doelstelling het werken
vanop afstand volledig geïmplementeerd
te hebben tegen eind juni 2017.

FACILITAIRE DIENSTEN
Om de beschikbare kantoorruimte
optimaal te benutten was ook 2016, net
zoals daarvoor, een jaar met tal van
verhuisactiviteiten.
Er werd opnieuw veel aandacht besteed
aan ergonomische aspecten van het
meubilair dat voor de medewerkers ter
beschikking wordt gesteld. Eveneens
werden inspanningen geleverd om de
medewerkers alert te maken op de nood
zaak om een goede werkhouding aan te
nemen, regelmatig te bewegen en qua
activiteiten af te wisselen.
Alle archieven die in het verleden
door omstandigheden verspreid geraakt
waren over verschillende locaties, werden
gecentraliseerd. Eind 2016 werd begonnen
met de centralisatieoperatie, die in 2017
wordt verder gezet.
Er werd gestart met de voorbereiding
van de verhuis naar het nieuwe
kantoorgebouw. Daarvoor werd een
programmamanager aangesteld en een
projectgroep opgericht waarin zowel
Facility, HR als IT vertegenwoordigd
zijn. De projectgroep bereidt de zaken
van de verschillende domeinen voor en
legt deze voor ter beslissing aan een
stuurgroep, die voorgezeten wordt door
de CEO. De projectgroep maakt gebruik
van vertegenwoordigers (ambassadeurs)
van de verschillende departementen om
de behoeften in kaart te brengen. De

ambassadeurs zijn binnen hun departement
ook het aanspreekpunt voor vragen en
opmerkingen van medewerkers, zodat
iedereen binnen Fidea de voortgang van het
programma kan volgen. De grote lijnen zijn
ondertussen uitgetekend. In 2017 worden
de microplannen verder afgewerkt met
als doelstelling om uiterlijk in juni 2018 te
verhuizen naar het nieuwe kantoorgebouw.
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het uitbesteden van taken alsook het
digitalisatieproces, impact hadden op het
aantal medewerkers dat nodig is voor
de logistieke ondersteuning. We zijn er
evenwel in geslaagd om voor iedereen een
nieuwe uitdaging te vinden binnen Fidea,
zowel binnen de dienst logistiek zelf als in
andere departementen.

IT EN ORGANISATIE
LOGISTIEKE DIENSTEN
De invoering van de nieuwe IT-systemen
had ook zijn impact op de logistieke
processen. De evolutie naar verder
digitaliseren en elektronisch versturen van
documenten heeft het takenpakket van de
logistieke medewerkers gewijzigd. Waar
dit in het verleden voornamelijk bestond
uit het versturen, verdelen en klasseren
van documenten, bestaat het vandaag
vooral uit het scannen en het elektronisch
toewijzen van documenten aan de juiste
bestemmeling.
Na grondig onderzoek viel de beslissing
om de receptie van Fidea uit te besteden
aan een bedrijf gespecialiseerd in
onthaalactiviteiten. Er werd geopteerd
voor twee vaste onthaalmedewerkers
die de combinatie kunnen verzekeren
van enerzijds het realiseren van de
bereikbaarheid en anderzijds het
verderzetten van onze sterkte, namelijk
het kennen en herkennen van de
bemiddelaars.
Het spreekt voor zich dat zowel

We startten 2016 met de brede uitrol
van de nieuwe frontofficetool “Fiona@
Broker”, een intuïtieve en mobiele omnichannel frontofficetoepassing, die het
voor de bemiddelaars mogelijk maakt
om op een gebruiksvriendelijke wijze
contracten af te sluiten. In de loop van het
jaar werd deze toepassing uitgebreid met
bijkomende functionaliteiten voor Auto,
Wonen en Familiale verzekeringen.
IT lanceerde een nieuwe en gebruiks
vriendelijke Fidea-website, die te
consulteren is zowel vanop de PC als via
mobiele apparatuur.
IT&ORG werkte mee aan het Leonardoproject in het kader van de heropstart
van de business Leven. Applicatie- en
procesbeheer speelden een belangrijke rol
in dit project en IT stond ook in voor de
ontwikkeling van de MiFID-tool.
Binnen het EVA-project, dat in 2017
moet leiden tot gedeeltelijk werken vanop
afstand (thuiswerk) voor het merendeel
van de medewerkers, bracht IT&ORG
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de processen binnen de verschillende
departementen in kaart.
In de voorbereiding van de verhuis naar
het nieuwe kantoorgebouw gepland voor
2018, waren de medewerkers van Solution
Support nauw betrokken om te bepalen
welke IT-faciliteiten noodzakelijk zijn om
een moderne werkomgeving te creëren.
Er werden nog een groot aantal
kleinere projecten gerealiseerd in de
loop van 2016, zoals DMFA-aangifte, de
uitbouw van documentmanagement, de
migratie van HR Web naar Mpleo en de
verdere uitbouw van de datawarehouse.
Deze werden uitgevoerd bovenop de
gebruikelijke taken: het opleveren van
change requests, het opvolgen van
incidenten en het stabiliseren van de ITomgeving en -applicaties.
2016 stond ook in het teken van het
zoeken naar synergieën ondersteund door
de Anbang Holding. Er werd een European
IT-forum opgericht om binnen de Anbang
Group te kijken waar de verschillende
ondernemingen mekaar kunnen helpen.
Fidea startte met het opzetten van een
gestructureerd projectportfoliobeheer.
Dat resulteerde in de oprichting van een
nieuw departement PMO & Methods
(voordien ‘Organisatie’) bestaande uit
projectmanagers, business analisten en
proces managers. Langs IT-kant vinden
we de business architecten, de IT-business
analisten, applicatiebeheerders en Solution
Support. Vanaf 1 januari 2017 komt het

departement PMO & Methods onder de
aansturing en de verantwoordelijkheid van
de CEO.

RISK MANAGEMENT
Het Risk Committee speelde zijn
rol als belangrijkste risicocomité van
Fidea door toezicht te houden op het
risicomanagement. Het vergaderde 16 keer
om alle types van risico’s te bespreken
waarmee Fidea werd geconfronteerd.
Bijzondere aandacht ging naar Solvency II
en naar de risico’s van het Leonardo- project
(herlancering Leven) en ICT-projecten.
Andere gespreksthema’s waren de uitslagen
van het referendum over de Brexit en van
de Amerikaanse presidentsverkiezing.
Bovendien maakte het Risk Committee een
inventaris op van de belangrijkste risico’s
van 2016 voor Fidea, beoordeelde het of
die risico’s voldoende beheerst werden en
besliste het waar nodig over aanvullende
maatregelen om ze te ondervangen.
Operationele incidenten werden
geregistreerd in een centraal register.
Het departement Risk controleerde
of de betrokken afdelingen de nodige
maatregelen namen. De operationele
incidenten werden ook maandelijks aan het
Risk Committee voorgelegd.
Wat het bedrijfscontinuïteitsmanagement
betreft, werden de telefooncascade en de
rampenplannen geregeld geüpdatet en
op doeltreffendheid getest. Het kantoor
in Braine-l’Alleud werd uitgerust om als

Fidea’s nieuwe uitwijkbasis te dienen.
Om het risicobewustzijn van de
organisatie te verbeteren, betrok het
departement Risk de senior managers
bij zijn driemaandelijkse vergaderingen
met de Risk Champions en bleef het
korte artikels op het intranet plaatsen
die gebaseerd waren op specifieke
incidenten binnen of buiten Fidea. Het
risicodepartement lanceerde ook een
oefening waarbij de Risk Champions de
belangrijkste risico’s in het risicoregister en
de bijbehorende beheersingsmaatregelen
uitvoeriger moesten beschrijven. Deze
oefening spoorde de Risk Champions
aan om de risico’s bewuster af te wegen
en maakte het ook mogelijk meer
mensen bij het formele gedeelte van het
risicomanagement te betrekken.
Productinnovatie of aanpassingen
en grote outsourcingprojecten werden
voorgelegd aan het New and Active
Product Committee (NAPC), dat 15 keer
vergaderde in 2016. Compliance ziet er
als gatekeeper specifiek op toe dat regels
worden nageleefd en dat de belangen
van de cliënten worden beschermd, zowel
bij de lancering van een product als bij
het opstellen van de voorwaarden ervan.
Op die manier zorgt Fidea ervoor dat het
risicoprofiel van de betrokken producten
vanuit verschillende invalshoeken wordt
onderzocht.
Wat de activiteiten met betrekking
tot Solvency II betreft, introduceerde
Fidea een driemaandelijkse planning en

monitoring van de berekeningen volgens
de standaardformule. De voorbije jaren
opteerde Fidea voor de ondersteuning van
een gespecialiseerde consultant om de hele
Solvency II-keten te beheren. Vanaf 2017
komt aan die ondersteuning een einde en
zal Fidea voldoende georganiseerd zijn
om deze taken intern uit te voeren. De
variantieanalyse en de deelname aan de
stresstests van de EIOPA verbeterden Fidea’s
inzicht in de Solvency II-positie. Bovendien
werden voorbereidingen getroffen voor de
jaarlijkse rapportering aan de ECB.

COMPLIANCE
In 2016 onderwierp het departement
Compliance de impact van de wet
betreffende het toezicht van 13 maart
2016 aan een grondige analyse. Fidea’s
statuten, compliance charter en het
interne reglement van verscheidene
bestuurslichamen en adviescomités van
Fidea, werden bijgewerkt om ze aan te
passen aan de nieuwe wettelijke eisen.
Voorts werd de variabele vergoeding
van Fidea’s onafhankelijke controlefuncties
aangepast om ze, zoals de nieuwe eisen
voorschrijven, alleen afhankelijk te maken
van hun individuele prestaties.
In 2016 was Compliance ook actief
betrokken bij de voorbereiding van de
doorstart van verzekeringen Leven,
met bijzondere aandacht voor de strijd
tegen witwaspraktijken, AssurMIFID en
de automatiseringsbehoeften voor de
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internationaal verplichte automatische
informatie-uitwisseling voor fiscale doeleinden.
Er werden drie compliance-fora
gehouden over gegevensbescherming en
de toelichting van diverse bijbehorende
actiepunten.
Thema’s met betrekking tot gegevens
bescherming werden nauwlettend
opgevolgd in de hele organisatie en de
vorderingen met betrekking tot de diverse
actiepunten werden opgevolgd via diverse
compliance-fora.
Er werd een overkoepelend beleid voor
gegevensbescherming en informatie
veiligheid uitgewerkt dat onder meer de
functies van een ISO (Information Security
Officer) en een DPO (Data Protection
Officer) in de organisatie introduceerde.
Alle personeelsleden van Fidea werden
voor thema’s in verband met compliance
(gedragscodes, belangenconflicten,
gegevensbescherming, enz.) gesensibiliseerd
via diverse interactieve compliance-enquêtes,
die op het intranet geplaatst werden.
Ten slotte startte Fidea met de
implementatie van een op risico gebaseerde
compliance-monitoring. Het departement
Compliance organiseerde een complianceforum om het gebruik en het invullen
van het uitgebreide register van risico’s
en beheersingsmaatregelen en de nieuw
toegevoegde classificatie toe te lichten.
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MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
www.smartphonefree.be

Op Fidea’s website is het corporate governance-beleid terug
te vinden met duidelijke richtlijnen, waaraan de relaties en
samenwerkingen met organisaties en leveranciers afgetoetst
worden. Deontologie en professionaliteit vormen de rode
draad in dit beleid; principes die ook verwacht worden van de
medewerkers en verzekeringsbemiddelaars in het uitvoeren van
hun dagelijkse opdracht.
Transparantie en openheid zijn belangrijk. Daarom biedt Fidea
via de sociale media en de website een kijk in het bedrijf: hoe we
werken, verzekeren en rekruteren, wat de standpunten zijn inzake
bepaalde onderwerpen zoals verkeersveiligheid, een thema dat
het afgelopen jaar steviger in Fidea’s MVO-aanpak geïntegreerd
werd.
Sven, Jolien, Corné en Toon van de Telenet Fidea Lions.

In 2016 werd de financiële steun aan de verkeersorganisaties
Drive Up Safety (DuS!) en Responsible Young Drivers (RYD)
verdergezet. Samen met DuS! organiseerde Fidea een #Shinetour
langs de middelbare scholen om zichtbaarheid op de fiets aan
te kaarten. Met de Responsible Young Drivers was er een actie
rond alcoholpreventie bij de jonge chauffeur. Het partnerschap
met hen was tastbaar tijdens de Europese Nacht zonder
Ongevallen van 16 oktober. Dergelijke projecten passen in Fidea’s
maatschappelijke opdracht, waarbij de lijn wordt doorgetrokken
tot op de werkvloer: zo werd RYD ingeschakeld tijdens de
nieuwjaarsrecepties om de medewerkers te sensibiliseren.

GA MET ONS
DE UITDAGING AAN!

#40dagen #smartphonefreedriver

Ga jij ook de uitdaging aan met Fidea? Haal dan hier je autogeurhanger op.

www.fidea.be
Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Deze campagne loopt van 9-9 tot 18-10-2016.
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BEHEER VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE
BELEGGINGSBELEID 2016
Het beleggingsbeleid in 2016 werd
beïnvloed door de implementatie van de
veranderingen in de Strategische Asset
Allocatie (SAA) en de veranderingen
van Asset Managers en Custodians
zoals beslist werd eind 2015 en begin
2016, en bijgestuurd onder invloed van
veranderende marktomstandigheden
op de Solvency II-positie. Dit stuurde
activiteiten, resultaten en verwachtingen.
De SAA heeft als doel om over de lange
termijn steeds de verplichtingen te
kunnen dekken in de meest negatieve
marktomstandigheden, terwijl onder
normalere marktomstandigheden de
opbrengsten maximaal zijn en dit binnen de
Solvency II-beperkingen zowel reglementair
als volgens de strengere interne risicoappetijt. Door deze aanpak voert Fidea
een meer gediversifieerde beleggingsmix
dan gebruikelijk in de sector met een
grotere voorkeur voor beleggingen met
hogere rendementen, kortere looptijden
en alternatieve bronnen van rendement en
risico.

Marktomstandigheden met
uitzonderlijk lage rentevoeten
Europese aandelen en kredietmarkten
begonnen het jaar onverwacht negatief,
geenszins onder de indruk van de

stimuleringsmaatregelen van de ECB.
Na wat herstel vanuit het dieptepunt in
februari viel tussen maart en november
vooral op dat de Europese aandelenmarkt
bleef bewegen binnen een nauwe band,
en daarmee alle doemvoorspellingen
voor de onverwachte resultaten van het
Brexit-referendum en de verkiezingen in
de Verenigde Staten van tafel veegde. Pas
in december, na het verwachte negatieve
referendum in Italië, vonden Europese
aandelen terug de weg omhoog zodat er
over het jaar weinig koerswinst en essentieel
alleen het dividendrendement overbleef.
Ondertussen bleven rendementen
op Euro-staatsleningen dalen door de
onverminderde opkoopwoede van de ECB
en dat was ook zo voor bedrijfsobligaties,
zowel deze die mee in aanmerking kwamen
voor opkoop in het ECB-programma als
andere door het aanzuigeffect. De Brexit
zorgde hier voor een versnelling zodat
lange termijnrentevoeten eind september
erg laag uitbodemden. Vanaf dan begon
de oplopende inflatieverwachting en
vooral de verkiezing van Trump met de
verwachting van een meer stimulerend
reflatoir beleid, de lange termijnrente
omhoog te duwen, zodat de EUR 10-jaar
swaprente in december terug de niveaus
van januari bereikte en de USD tot 0,5%
erboven uitkwam. Het USD-EUR lange
termijnrenteverschil steeg hierdoor tot een
historische hoogte, terwijl ook het korte

termijnverschil opliep door de aanhoudende
negatieve rente van de ECB, terwijl de FED
de rente verhoogt.
Kredietspreads, beïnvloed door aandelen
en rente, daalden gestaag na hun piek in
februari, zij het wat meer geaccidenteerd
in Europa door bijvoorbeeld de Brexit.
Hierdoor bleven bedrijfsobligaties, die
vrijwel de helft van Fidea’s beleggingen
uitmaken, een stabiele bron van inkomen.
Op basis van de eerder aangehaalde
lange termijnrisicoanalyse vindt Fidea’s
beleggingscomité de vergoeding voor
het lange termijnrenterisico nog steeds
onvoldoende en houdt de duratie van de
(liquide) vastrentende portefeuille een
vijftal jaar korter dan die van de (illiquide)
verplichtingen. Dit gaat evenwel gepaard
met een groter kapitaalbeslag bij dalende
rentevoeten onder Solvency II zodat Fidea
het beleggingsrisico van aandelen rond
midden 2016 reduceerde door aankoop
van puts. 2016 was over het algemeen een
moeilijk jaar voor alternatieve beleggingen,
zogenaamde hedgefondsen, niet alleen
door bijvoorbeeld onverwachte uitkomsten
van de Brexit en de verkiezingen in de VS,
maar vooral door de onverwachte reactie
van de markten hierop. Een onverwacht
jaarbegin met extreem lage olie- en
grondstoffenprijzen, bezorgdheid om de
banken, Griekenland, Turkije, Syrië, terreur,
populisme, de Brexit, president Trump, de
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ECB-politiek, China en andere, plaatsten
klassieke strategieën voor problemen.
Binnen de portefeuille is dit geen probleem
aangezien deze alternatieve strategieën
vooral de schok moeten milderen als de
rente stijgt en aandelen dalen. Onzekerheden
blijven en lijken onvoldoende ingeprijsd.
In deze context van lage rentevoeten, die
voor levensverzekeraars uitdagend blijft, vindt
Fidea het verwachte rendement en risico
van de SAA voldoende om de activiteit in
Leven terug op te starten. Met zo’n 20% in
overheidsobligaties, 55% in bedrijfsobligaties
waarvan 10% in USD met afgedekt muntrisico,
10% in aandelen, 15% in andere waaronder
2% in vastgoed, en risicoreductie voor
aandelen en sommige alternatieven, is Fidea
goed gediversifieerd en gewapend tegen
rente- en aandelenschokken. 2016 was vooral
het jaar waarin nieuwe asset managers en
strategieën werden opgestart en alternatieve
asset-klassen werden geïmplementeerd met
veel oog voor de Belgische regelgeving en
fiscaliteit. De volgende jaren kan binnen dit
raamwerk soepel ingespeeld worden op
marktomstandigheden en bewegingsruimte
binnen het Solvency II-kader.

Resultaten
Omwille van de verandering van asset
managers, custodians en strategieën,
diende Fidea in 2016 een fiscale ruling af te
sluiten, die de te realiseren meerwaarden
beperkte, zodat van de EUR 95 miljoen eind
2015 er nog EUR 71 miljoen ongerealiseerd
overbleven terwijl toch meer dan 80% van
de beleggingen migreerde. In BGAAP werd
op een beleggingsbasis van ongeveer EUR
2,2 miljard 3,6% rendement gerealiseerd of
in totaal EUR 77,9 miljoen, met EUR 56,0
miljoen gealloceerd aan Leven, EUR 10,0
miljoen aan Niet-Leven en EUR 11,9 miljoen
als niet-technisch resultaat.
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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 2016.
De meest opmerkelijke gebeurtenissen
voor Fidea in 2016 zijn:
• het uitdagende project om vanaf
januari 2017 opnieuw producten
Leven aan te bieden. Fidea slaagde
in 2016 in haar ambitie om daartoe
een performant ICT-systeem en
frontofficetoepassingen te bouwen;
• de hernieuwing voor een termijn van
10 jaar van Fidea’s bankverzekerings
overeenkomst met Crelan;
• het nieuwe kantoorproject, namelijk de
overeenkomsten die Fidea aanging om
in de buurt van het centraal station van
Antwerpen een nieuw hoofdkantoor
te bouwen. Tegelijk werd er met
een project gestart voor een nieuwe
manier van werken, onder meer door
efficiënt te werken van thuis uit.
De focus lag ook op de verdere uitrol
van een effectieve frontoffice-applicatie
voor de standaardproducten in NietLeven door het inbouwen van allerlei
extra functionaliteiten.

De Raad van Bestuur is er zich van
bewust dat de behaalde resultaten heel
wat inspanningen hebben gevergd en is
de medewerkers en distributiepartners
zeer erkentelijk voor hun niet-aflatende
inzet en loyaliteit.

RESULTAAT 2016
Fidea eindigde 2016 met een bruto
uitgegeven premievolume van EUR
252,5 miljoen: EUR 194,3 miljoen in
Niet-Leven en EUR 58,2 miljoen in
Leven. Het boekjaar sloot af met een
nettowinst van EUR 13,8 miljoen. In
Niet-Leven beliep de brutowinst EUR
2,6 miljoen, met een netto combined
ratio van 102,6%. Het resultaat van de
activiteit Leven leverde een winst op
van EUR 9,5 miljoen. Het niet-technisch
resultaat bedroeg EUR 14,1 miljoen en
de belastinglast kwam uit op EUR 12,3
miljoen.

BELEGGINGSPORTEFEUILLE
Na een moeilijk jaarbegin met
dalende aandelen en dalende bedrijfs
obligaties, herstelden en stabiliseerden
deze voor Fidea twee belangrijkste
beleggingsklassen. Het jaar als geheel
was gematigd positief voor onze
bedrijfsobligaties terwijl het aandelen
gedeelte essentieel hun dividend
rendement afleverde. Inbreng van
alternatieve strategieën was beperkt
omdat deze beleggingsklassen vooral in

opbouw waren en gemengd
presteerden. Het rendement van de
beleggingen over 2016 was 3,6% in
BGAAP en 3,5% in IFRS.
Marktomstandigheden en vooral de
onvoldoende compensatie voor lange
termijnrenterisico zetten Fidea aan om
de looptijd van de liquide vastrentende
beleggingen korter te houden dan
die van de illiquide verplichtingen
in de mate dat de risico-appetijt in
verband met Solvency II dit toelaat.
Fidea voert een meer gediversifieerde
beleggingsmix dan in de sector
gebruikelijk is, met meer nadruk op
korter lopende hoger renderende
bedrijfsobligaties, USD-obligaties met
afgedekt muntrisico om gebruik te
maken van de steilere USD-rentecurve,
meer aandelen met risicobeperking
door puts, en meer alternatieve
beleggingen om liquiditeit in rendement
om te zetten en diversificatie ten
opzichte van rente- en aandelenrisico
op te drijven. Vastgoed blijft voorlopig
beperkt tot 2% omdat dit beheer
arbeidsintensiever is. De keuze voor
deze mix wordt vooral gedreven door
beperking van risico op korte en lange
termijn.
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Fidea bekwam begin 2016 een fiscale
ruling die toelaat onze beleggingen
in obligaties en aandelen in een
gemeenschappelijk beleggingsfonds
bij BNP Paribas Investment Partners
te behandelen alsof ze rechtstreeks
door Fidea worden aangehouden
mits Fidea volledig transparant en
continu de boekhouding voert volgens
de regels van een verzekeraar. Euroobligaties en de aandelen werden
getransfereerd van Goldman Sachs naar
gemeenschappelijke beleggingsfondsen
bij BNPPIP met compartimenten
beheerd door ACTIAM en BNP en met
BNP Paribas Securities Services als
custodian. 2016 vergde dus veel werk
aan administratieve systemen.

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 0,7 miljoen;
• overgedragen resultaat: EUR 13,1
miljoen.

EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bedraagt EUR
396,3 miljoen, een toename van 3,6%
tegenover eind vorig jaar
Met een ratio van 140,2% voldoet
Fidea ruimschoots aan de vereiste
solvabiliteit. Nazicht en goedkeuring
van deze rapportering door de externe
revisor volgt later.

CORPORATE GOVERNANCE
EN STATUTAIRE BENOEMINGEN

Ontslagen en statutaire
benoemingen
Het mandaat van alle niet-uitvoerende
bestuurders nam een einde bij de
afsluiting van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 13 april 2016. Er
werd hierbij opgemerkt dat het mandaat
van de onafhankelijke bestuurders BVBA
Avigila en BVBA K-Steel, rechtspersonen
respectievelijk vertegenwoordigd door de
heer Jean Van den Eynde en mevrouw
Kathleen Steel, niet kon worden
vernieuwd vermits de statuten voorzien
dat enkel natuurlijke personen tot
bestuurder kunnen worden benoemd.
Op 13 april 2016 keurde de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders
volgende benoemingen en

herbenoemingen goed voor een termijn
van 4 jaar, die een einde neemt bij de
afsluiting van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders, die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2019:
• herbenoeming van de nietuitvoerende bestuurders Ming He,
Kevin Shum, Jan Steverlynck, Lan
Tang and Jing Xu;
• benoeming van mevrouw Kathleen
Steel als onafhankelijke bestuurder,
in opvolging van de onafhankelijke
bestuurder bvba K-Steel wiens
mandaat een einde nam;
• benoeming van de heer Jean
Van den Eynde als onafhankelijke
bestuurder, in opvolging van de
onafhankelijke bestuurder bvba
Avigila wiens mandaat een einde
nam.
Het mandaat van Fidea’s commissarisrevisor Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
bcvba, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Nicole Verheyen, nam een
einde bij de afsluiting van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van
13 april 2016. De Algemene Vergadering
besliste PwC Bedrijfsrevisoren bcvba
te benoemen als commissaris-revisor,
met de heer Kurt Cappoen als vaste
vertegenwoordiger, voor een termijn
van drie jaar die een einde neemt bij de
afsluiting van de Algemene Vergadering
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van Aandeelhouders die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2018,
behoudens herbenoeming.
De enige aandeelhouder van Fidea,
Anbang Group Holdings Co. Limited,
besliste op 1 december 2016 bij
schriftelijke besluiten overeenkomstig
artikel 536, §1, laatste lid van het
Wetboek van vennootschappen de heer
Hui Chen te benoemen als uitvoerend
bestuurder voor een termijn van vier
jaar die een einde neemt na de gewone
Algemene Vergadering, die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2019, behoudens
herbenoeming.
Bij voormelde schriftelijke besluiten
nam de aandeelhouder tevens akte van
het ontslag van uitvoerend bestuurder
Patrick Depovere, met ingang vanaf
1 december 2016, en verleende hij
tussentijdse kwijting voor alle
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de
uitoefening van diens mandaat als
bestuurder voorafgaand aan en tot op
de datum van de ondertekening ervan.
Voor alle voormelde benoemingen en
herbenoemingen werd de voorafgaande
goedkeuring van de Nationale Bank van
België (NBB) bekomen.

In september 2016 besloot de
Raad van Bestuur, op aanbeveling
van het Benoemings- en Governance
Comité, om de taken van de heer
Edwin Schellens als Chief Risk Officer
toe te vertrouwen aan een nieuw te
benoemen bestuurder met ingang van
de datum waarop deze de functie van
Chief Risk Officer in het Directiecomité
zou opnemen.
De heer Hui Chen werd door de
Raad van Bestuur onmiddellijk na zijn
benoeming als bestuurder met ingang
van 1 december 2016 benoemd tot lid
van het Directiecomité in de functie van
Chief Financial Officer, in opvolging van
de heer Patrick Depovere.

Wijziging in de statuten
Op 14 september 2016 keurde een
buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders op voorstel van de
Raad van Bestuur diverse wijzigingen in
Fidea’s statuten goed.
De wijzigingen waren hoofdzakelijk
bedoeld om de statuten in overeen
stemming te brengen met nieuwe
governance vereisten ingevolge de wet
van 13 maart 2016 op het statuut van en
het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen (hierna
kortweg de Controlewet Verzekeringen),
onder meer:

• door het maatschappelijk doel te
wijzigen om te voldoen aan artikel 33
van de Controlewet Verzekeringen;
• door het maximum aantal
bestuurders in de Raad van Bestuur
te verhogen tot 12, teneinde alle
leden van het Directiecomité toe te
laten lid te blijven van de Raad van
Bestuur wanneer het Directiecomité
wordt uitgebreid met een bestuurder
die de functie van Chief Risk Officer
zal invullen;
• door te bepalen dat enkel natuurlijke
personen als bestuurder kunnen
worden benoemd om te voldoen
aan artikel 40§3 van de Controlewet
Verzekeringen;
• door de samenstelling van het
Directiecomité aan te passen teneinde
overeenkomstig artikel 46§1 van
de Controlewet Verzekeringen te
voorzien dat het Directiecomité uit ten
minste drie leden bestaat en de Chief
Risk Officer toe te laten lid te worden
van het Directiecomité. Daarbij werd
tevens de mogelijkheid voorzien om
de risicobeheersfunctie door een lid
van het hoger kaderpersoneel binnen
de vennootschap te laten invullen,
overeenkomstig artikel 56 §3 van de
Controlewet Verzekeringen;
• door te voorzien dat naast het
Directiecomité in elk geval volgende
drie adviserende comités dienen te
worden ingericht:
-	 het Benoemings- en Governancecomité;
-	 het Audit en Risk-comité;

-	 en het Remuneratiecomité;
• en door de Nederlandstalige
benaming van de diverse comités
van de Raad van Bestuur doorheen
de statuten te gebruiken, in lijn met
hun benaming in de Controlewet
Verzekeringen, in plaats van hun
Engelstalige benaming.

Vergaderingen van
de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergaderde in
2016 zes maal.
De Raad besliste op advies van het
Audit- en Risk-comité over de opmaak
van de semestriële boekhoudkundige
staat in overeenstemming met de ‘Belgian
Generally Accepted Accounting Principles’
(BE-GAAP). In maart 2016 besliste de
Raad van Bestuur om de verslagen van de
vergaderingen van de Raad van Bestuur
vanaf het boekhoudjaar 2016 elektronisch
bij te houden, conform artikel 22 van de
statuten.
De Raad stelde ook Fidea’s risico-appetijt
vast. Verder keurde de Raad van Bestuur
op advies van zijn adviserende comités
diverse bestuurlijke documenten, charters
en beleidslijnen inzake risicobeheer goed,
zoals hierna gedetailleerd.
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Vergaderingen van het Audit-, Risken Compliance-comité
Het Audit- en Risk-comité vergaderde
in 2016 drie maal in aanwezigheid van
de onafhankelijke bestuurder Mevrouw
Kathleen Steel en bracht hierover telkens
verslag uit aan de Raad van Bestuur. Een
vierde vergadering die was gepland in
het vierde kwartaal van 2016, diende door
omstandigheden verdaagd te worden
naar januari 2017.
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 de 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.
Het Audit- en Risk-comité werd elk
kwartaal geïnformeerd over de jaar
rekening en belangrijke wijzigingen,
vergeleken met de voorgaande
boekhoudkundige afsluiting, alsook
over beslissingen die in het voorbije
kwartaal werden getroffen, kwesties
die werden behandeld en te
verwachten kwesties, alsook over de
Solvency II-positie van Fidea. Op het
comité werden gedetailleerde

rapporten betreffende de controle op
de financiële rapportering door de
commissaris-revisor, de aangewezen
actuaris en de financiële risicomanager
toegelicht.
De interne auditor bracht op elke
vergadering verslag uit over de
belangrijkste bevindingen uit uitgevoerde
audits in diverse domeinen, uitstaande
aanbevelingen van afgesloten audits en
de stand van zaken in de auditplanning.
Eveneens kwamen op het comité
de rapporten van de niet-financiële
risicomanager aan bod, alsook
evoluties in compliance-domeinen
en in het regelgevend kader. Tot slot
werd het comité telkens ingelicht over
communicaties die in het voorbije
kwartaal van de toezichthouder werden
ontvangen of met de toezichthouder
werden uitgewisseld.
In maart 2016 keurde de Raad
van Bestuur Fidea’s ORSA-rapport
goed, op advies van het comité. De
Raad oordeelde dat de in dit rapport
beschreven ORSA-oefening een
belangrijke stap uitmaakte in Fidea’s
voorbereidingen op Solvency II, in het
bijzonder wat betreft de vereiste om een
prospectieve evaluatie uit te voeren van
het eigen risico en daartoe de nodige
kwalitatieve en kwantitatieve informatie
samen te stellen.

Verder heeft de Raad van Bestuur
op advies van het Audit- en Riskcomité volgende rapporten, charters en
planningen goedgekeurd:
• in maart 2016 werd Fidea’s
interne auditcharter aangepast en
geactualiseerd om te voldoen aan
de vereisten van een circulaire van
de NBB_2015_21 van 13 juli 2015
op de interne controle en interne
auditfunctie. Verder werden het
compliance jaaractieplan voor 2016 en
het interne audit plan voor 2016-2018
gevalideerd.
• in september 2016 heeft de Raad van
Bestuur op advies van het Audit- en
Risk-comité Fidea’s risicoappetijt
goedgekeurd.
Volgende beleidslijnen en governancedocumenten waren op het Audit- en
Risk-comité van december 2016, dat
werd verdaagd naar januari 2017,
geagendeerd ter aanbeveling aan de
Raad van Bestuur voor de goedkeuring
ervan:
• de herziening van Fidea’s
uitbestedingsbeleid, herverzekerings
beleid, reserveringsbeleid en
onderschrijvingsbeleid in Niet-Leven;
• de herziening van de taakomschrijving
van Fidea’s Risk Management comité;
• en de herziening van Fidea’s
compliance charter.

Vergaderingen van het
Benoemings- en Governancecomité
Het Benoemings- en Governancecomité vergaderde in 2016 zeven maal en
bracht hier telkens verslag over uit aan de
Raad van Bestuur.
Drie van deze vergaderingen waren
specifiek gewijd aan de beoogde
benoeming van twee nieuwe uitvoerend
bestuurders in het vooruitzicht van de
verwachte pensionering van Fidea’s Chief
Financial Officer en de vereiste om een
nieuwe Chief Risk Officer aan te duiden
om te voldoen aan de Controlewet
Verzekeringen van 13 maart 2016. Het
comité onderzocht de kandidatuur
van de voorgedragen kandidaten
grondig, rekening houdend met de
prudentiële vereisten en de in Fidea’s
Fit & Proper-beleid vastgestelde criteria,
en formuleerde aanbevelingen aan de
Raad van Bestuur voor de goedkeuring
van hun kandidatuur mits voorafgaande
goedkeuring van hun benoeming door
de NBB.
De Controlewet Verzekeringen van 13
maart 2016 zet de Solvency II richtlijn
om in Belgisch recht, ter vervanging van
de Controlewet Verzekeringen van 8
juli 1975 op de oprichting en activiteiten
van verzekeringsondernemingen in
België en het prudentiële toezicht op
deze ondernemingen. Op 9 maart 2016
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besprak het comité diverse bestuurlijke
implicaties van deze nieuwe wet,
waaronder de vereiste om een nieuwe
Chief Risk Officer aan te duiden om de
taken als Chief Risk Officer over te nemen
die door Fidea’s Chief Executive Officer
werden ingevuld.
In juni 2016 keurde de Raad van
Bestuur op advies van het Benoemingsen Governance-comité diverse
wijzigingen goed in de taakomschrijving
van de Raad van Bestuur en zijn
adviserende comités en van het
Directiecomité. Deze aanpassingen
waren hoofdzakelijk bedoeld om deze
documenten in overeenstemming te
brengen met nieuwe governancevereisten ingevolge de Controlewet
Verzekeringen van 13 maart 2016. Om te
voldoen aan deze nieuwe vereisten werd
ook beslist om het Investeringcomité af
te schaffen. Diverse taken van dit comité
werden toevertrouwd aan het Audit- en
Risk-comité.
Op advies van het Benoemingsen Governance-comité werd ook
besloten een buitengewone Algemene
Vergadering samen te roepen om
de statuten in lijn te brengen met
nieuwe bestuurlijke vereisten die uit
de nieuwe Controlewet Verzekeringen
voortvloeiden, zoals hierboven toegelicht.
In september en december 2016
keurde de Raad van Bestuur een

aantal wijzigingen in de taakverdeling
binnen het Directiecomité goed.
De goedgekeurde wijzigingen met
betrekking tot de controle en het toezicht
op Risk, Compliance en de actuariële
functie treden in werking van zodra de
nieuwe Chief Risk Officer zijn functie in
het directiecomité zal opnemen.

Vergaderingen van het
Remuneratie Comité
Het Remuneratiecomité vergaderde in
2016 in totaal 4 maal en bracht hierover
telkens verslag uit aan de Raad van
Bestuur.
Op 13 juni 2016 heeft de Raad
van Bestuur, op advies van het
Remuneratiecomité, beslist om de
berekening van de variabele verloning
van de interne onafhankelijke
controlefuncties te wijzigen om deze
onafhankelijk te maken van de activiteiten
waarop wordt toegezien, zoals vereist
door de Controlewet Verzekeringen van
13 maart 2016.

Vergaderingen van het
Investeringscomité
Het Investeringscomité vergaderde
in 2016 slechts éénmaal. Het werd
opgeheven op 14 september 2016
om te voldoen aan nieuwe wettelijke
vereisten ingevolge de Controlewet
Verzekeringen van 13 maart 2016. Fidea’s

statuten werden in die zin aangepast.
Diverse taken van het voormalige
Investeringscomité werden daarbij
overgedragen aan het Audit- en Riskcomité.

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
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 schadegevallen. 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;
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, de voormalige bestuurder
Patrick Depovere en de commissarisrevisor PwC Bedrijfsrevisoren bcvba voor
de uitoefening van hun mandaat tijdens
het afgelopen boekjaar.
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BALANS OP 31-12-2016

CODES

31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

B. Immateriële activa

21

52.408.826

52.106.433

1%

I. Oprichtingskosten

211

0

0

II. Immateriële vaste activa

212

52.408.826

52.106.433

1. Goodwill

212.1

3.998.196

4.227.873

2. Overige immateriële vaste activa

212.2

48.351.119

46.789.553

3. Vooruitbetalingen

212.3

59.511

1.089.007

2.320.593.048

2.205.126.116

5%
22%

ACTIEF

C. Beleggingen
I. Terreinen en gebouwen

22

20.496.054

16.747.584

1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden

221.1

3.935.760

2.242.285

2. Overige

221.2

16.560.294

14.505.299

117.076

163.610

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

221

222

-	 Verbonden ondernemingen

222.1

0

0

-	 Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

222.2

117.076

163.610

2.299.755.044

2.188.013.285

III. Overige financiële beleggingen

223

1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten

223.1

828.210.977

609.060.653

2. Obligaties en andere vastrentende effecten

223.2

1.446.755.906

1.554.842.956

3. Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen

223.3

0

0

4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten

223.4

2.460.208

3.347.334

5. Overige leningen

223.5

10.863.763

10.670.522

6. Deposito’s bij kredietinstellingen

223.6

10.065.000

10.000.000

7. Overige

223.7

1.399.191

91.821

224

224.874

201.638

IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen

1%

-28%

5%

12%
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CODES

31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

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

33.897.485

37.359.147

-9%

Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen

24

89.395.315

89.311.589

0%

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

241

0

0

0%

II. Voorziening voor verzekering ‘Leven’

242

147.129

264.296

-44%

III. Voorziening voor te betalen schaden

243

89.248.185

89.047.292

0%

V. Andere technische voorzieningen

245

0

0

41

98.645.251

112.095.284

-12%

411

24.605.604

26.529.125

-7%

ACTIEF

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

411.1

5.961.362

6.455.270

2. Tussenpersonen

411.2

11.161.757

10.897.579

3. Overige

411.3

7.482.485

9.176.276

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

412

5.354.321

11.635.419

-54%

III. Overige vorderingen

413

68.685.326

73.930.740

-7%

25

49.268.486

219.001.217

-78%

F. Overige activabestanddelen
I. Materiële activa

251

833.858

977.686

-15%

II. Beschikbare waarden

252

48.434.628

218.023.531

-78%

III. Eigen aandelen

253

0

0

431/433

27.139.511

29.309.983

-7%

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden

431

20.212.175

27.763.790

-27%

II. Overgedragen acquisitiekosten

432

0

0

III. Overige overlopende rekeningen

433

6.927.336

1.546.193

348%

2.671.347.922

2.744.309.770

-3%

Overlopende rekeningen (staat nr. 4)

TOTAAL

21/43

37

38
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31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

11

396.266.759

382.456.422

4%

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%

III. Herwaarderingsmeerwaarden

113

76.056

76.056

0%

IV. Reserves

114

3%

PASSIEF

CODES

A. Eigen vermogen

23.050.374

22.359.854

1. Wettelijke reserve

114.1

21.016.281

20.325.761

2. Onbeschikbare reserve

114.2

139.470

139.470

3. Vrijgestelde reserve

114.3

1.500.000

1.500.000

4. Beschikbare reserve

114.4

394.623

394.623

V. Overgedragen resultaat

115

127.592.423

114.472.606

Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen

13

80.000.000

80.000.000

0%

C. Technische voorzieningen

14

2.088.045.761

2.169.868.685

-4%

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

141

44.931.165

40.702.324

10%

II. Voorziening voor verzekering ‘leven’

142

1.459.098.891

1.537.707.243

-5%

III. Voorziening voor te betalen schaden

143

513.600.054

518.276.631

-1%

IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s

144

5.307.167

6.447.843

-18%

V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen

145

43.643.085

40.609.640

7%

VI. Andere technische voorzieningen

146

21.465.399

26.125.004

-18%

33.897.485

37.359.147

-9%

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
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31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

16

293.179

97.744

200%

PASSIEF

CODES

E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
I. Voorziening voor pensioenen en en soortgelijke verplichtingen

161

126.000

19.900

533%

III. Andere voorzieningen

163

167.179

77.844

115%

F. Deposito’s ontvangen van herverzekeraars

17

33.314.358

29.418.936

13%

G. Schulden

42

38.598.660

43.658.019

-12%

I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

421

22.767.653

24.955.116

-9%
-62%

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

422

2.779.875

7.332.259

IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen

424

0

0

V. Overige schulden

425

13.051.132

11.380.644

1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

425.1

5.817.716

4.296.336

2. Overige

425.2

7.233.416

7.084.308

931.720

1.450.817

-36%

2.671.347.922

2.744.309.770

-3%

H. Overlopende rekeningen (staat nr. 8)
TOTAAL

434/436
11/43

15%

39

40
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I.

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

CODES
710

31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

183.206.735

186.905.491

-2%

a) Brutopremies

710.1

194.311.865

189.650.388

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

710.2

-6.876.288

-7.470.247

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

710.3

-4.228.842

4.727.850

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

710.4

0

-2.500

2bis. Opbrengsten van beleggingen

712

38.977.280

57.013.238

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

712.1

0

0

b) Opbrengsten van andere beleggingen

712.2

13.484.746

13.699.671

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

712.3

1.678.809

5.761.766

d) Meerwaarden op de realisatie

712.4

23.813.725

37.551.801

3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van de herverzekering

714

100.224

2.964.249

-97%

4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

610

-110.576.681

-108.774.636

2%

a) Betaalde netto-bedragen

610.1

114.721.126

105.530.186

aa) bruto-bedragen

610.11

116.367.296

113.381.541

bb) deel van de herverzekeraars (-)

610.12

-1.646.170

-7.851.355

610.2

-4.144.445

3.244.450

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

610.21

-3.993.431

7.991.794

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

610.22

-151.014

-4.747.344

4.659.604

-117.624

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+)

611

-32%

-4.061%
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CODES

31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

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

612

-2.601.873

-2.240.415

16%

7. Netto-bedrijfskosten (-)

613

-76.839.895

-73.962.391

4%

I.

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

a) Acquisitiekosten

613.1

58.343.592

58.328.580

c) Administratiekosten

613.3

18.589.636

15.746.375

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

613.4

-93.333

-112.564

7bis. Beleggingslasten (-)

614

-28.956.036

-25.820.350

12%

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

616

-2.364.789

-3.152.034

-25%

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

619

-3.033.446

-5.517.362

-45%

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

710/619

2.571.123

27.298.166

-91%

41

42
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II. TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

CODES

31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

1. Premies, onder aftrek van herverzekering

720

58.097.760

63.128.212

-8%

a) Brutopremies

720.1

58.176.723

63.230.175

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

720.2

-78.963

-101.963

109.368.723

99.774.853

722.1

0

0

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

722

b) Opbrengsten van andere beleggingen

722.2

33.345.135

39.325.692

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

722.3

4.958.293

9.465.459

d) Meerwaarden op de realisatie

722.4

71.065.295

50.983.702

10%

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

723

3.289.213

7.792.360

-58%

4. Overige technische opbrengsten, onder aftrek herverzekering

724

394.694

448.283

-12%

5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

620

-169.634.422

-214.533.047

-21%

a) Betaalde netto-bedragen

620.1

169.538.575

207.416.645

aa) bruto-bedragen

620.11

169.576.325

207.384.825

bb) deel van de herverzekeraars (-)

620.12

-37.750

31.820

620.2

95.847

7.116.402

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

620.21

95.847

7.116.402

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

620.22

0

0

621

81.338.413

108.686.059

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

621.1

77.876.751

104.510.280

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

621.2

3.461.662

4.175.779

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 +)

-25%
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31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

622

1.845.676

-27.206

-6.884%

623

-16.506.338

-14.395.530

15%

II. TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

CODES

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

623.1

4.910.487

5.203.688

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

623.2

0

0

c) Administratiekosten

623.3

11.614.489

9.198.318

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

623.4

-18.638

-6.476

9. Beleggingslasten (-)

624

-53.343.338

-45.689.956

17%

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

625

-3.073.860

-5.499.778

-44%

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

626

-2.317.921

-2.603.763

-11%

12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties

628

0

3.000.000

-100%

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

720/628

9.458.600

80.487

11.652%

43
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31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

2.571.123

27.298.166

-91%

(720/628)

9.458.600

80.487

11.652%

730

18.054.190

20.169.154

-10%

CODES

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

(710/619)

2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Winst (+) / Verlies (-)
3. Opbrengsten van beleggingen
a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

730.1

426

1.241

b) Opbrengsten van andere beleggingen

730.2

3.152.326

4.039.254

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

730.3

1.762.933

69.409

d) Meerwaarden op de realisatie

730.4

13.138.505

16.059.250

-6.153.458

-3.790.150

5. Beleggingslasten (-)

44

31/12/2016

III. NIET-TECHNISCHE REKENING

630

62%

a) Beheerslasten van beleggingen

630.1

192.310

424.013

b) Waardecorrecties op beleggingen

630.2

1.703.794

2.375.026

c) Minderwaarden op de realisatie

630.3

4.257.354

991.111

7. Overige opbrengsten

732

4.462.264

2.283.152

95%

8. Overige kosten (-)

632

-2.256.267

-3.565.514

-37%

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

710/632

26.136.452

42.475.295

-38%

11. Uitzonderlijke opbrengsten

733

0

1.458.528

-100%
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31/12/2016

31/12/2015

% VERSCHIL
2016-2015

633

-4.442

0

-

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

733/633
633/733

0
-4.442

1.458.528

-100%

15. Belastingen op het resultaat (-/+)

634/734

12.252.771

-5.577.354

120%

15bis. Uitgestelde belastingen (-/+)

635/735

-68.902

3.978.748

-102%

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

710/635

13.810.337

42.335.217

-67%

16bis. Aandeel van derden in het resultaat

737.1

0

0

16ter. Aandeel van de groep in het resultaat

737.2

13.810.337

42.335.217

-67%

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

710/636
636/710

13.810.337
0

42.335.217
0

-67%

III. NIET-TECHNISCHE REKENING

CODES

12. Uitzonderlijke kosten

45
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