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Woord vooraf
2019 werd een jaar waarin Fidea
volop de vruchten mocht plukken van
vele geleverde inspanningen van de
afgelopen jaren: een verder ontwikkelde
en stabiele IT omgeving, gestroomlijnde
en gaandeweg meer digitale
verwerkingsprocessen gebaseerd op de
kennis opgebouwd in de operationele
diensten, proactieve data analyseen rapporteringsfunctionaliteiten,
een efficiënte en dun gelaagde
bedrijfsstructuur gebaseerd op flexibele
en plaatsonafhankelijke werkorganisatie
in een nagelnieuwe hoofdzetel.

beurscorrectie op het einde van 2018
en de lage langetermijnrente evenwel
voor lagere productievolumes en
een dalend incasso in de portefeuille
beleggingsverzekeringen.

Het resultaat van het vele werk uit
de voorbije jaren bleef niet uit, zo
mocht blijken uit de meest recente
tevredenheidsmetingen bij onze
distributiepartners. Meer dan 90% uitte
zijn tevredenheid over de commerciële
samenwerking, en een record aantal
bemiddelaars zou zijn collega’s
aanbevelen om ook een samenwerking
met Fidea op te zetten of uit te breiden.

Op 15 april werd de overname van
Fidea door de Zwitserse Baloise Group
aangekondigd. Na goedkeuring door alle
relevante autoriteiten werd de overname
afgerond op 16 juli.

Dit vertaalde zich in een mooie
productie- en incassogroei in
Niet-Leven. In Leven zorgden de

Deze resultaten zijn opmerkelijk temeer
omdat een belangrijk deel van het
personeel, naast de dagelijkse zorg
voor een goede werking, ook intens
betrokken was bij de voorbereiding van
een verkoopproces dat voorafging aan
de wijziging in het aandeelhouderschap
van het bedrijf.

Het tweede semester van 2019 stond
dan in het teken van de voorbereiding
van de integratie en juridische fusie met
Fidea’s zustervennootschap Baloise
Belgium NV (verder Baloise Insurance).
Met de verdere integratie en de daaruit
voortvloeiende synergiën kan Fidea
een steentje bijdragen in de groei en

rendabilteit van Baloise Insurance op
de Belgische verzekeringsmarkt.
Fidea eindigde 2019 alvast met een
bruto uitgegeven premievolume van
EUR 298,8 miljoen: EUR 221,9 miljoen in
Niet-Leven en EUR 76,8 miljoen in Leven.
Het boekjaar sloot af met een netto
winst van EUR 12,8 miljoen. In Niet-Leven
beliep de brutowinst
EUR 15,4 miljoen, een daling van
EUR 0,9 miljoen ten opzichte van
boekjaar 2018. Het resultaat van de
activiteit Leven leverde een bruto
winst op van EUR 0,5 miljoen na
EUR 5,5 miljoen vrijval van het fonds
voor toekomstige toewijzingen. Het niettechnisch resultaat toonde een verlies
van EUR 1,0 miljoen en de belastinglast
kwam uit op EUR 2,1 miljoen. De
solvabiliteitsratio blijft met 174% sterk.

Na een jaar van bijzondere uitdagingen
en prestaties en de tijdelijke
onzekerheid in het voorjaar rond de
toekomst van het bedrijf, houden
wij eraan om al onze stakeholders te
bedanken voor hun loyale steun, inzet
en positivisme, in het bijzonder onze
werknemers, distributiepartners, de
vroegere én de nieuwe aandeelhouder
alsook de leden van de Raad van
Bestuur.

Edwin Schellens

Henk Janssen

Chief Executive Officer

Voorzitter Raad van Bestuur
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Kerncijfers
2017

2018

2019

312.570

303.113

298.754

Niet-Leven

205.133

212.952

221.908

Leven

107.438

90.161

76.845

61.581

60.163

58.454

Financieel resultaat

64.805

27.781

59.943

Resultaat voor belastingen

43.914

-7.448

14.929

Resultaat na belastingen

16.424

-56.820

12.786

409.891

353.071

365.857

1.967.950

1 903.035

1.795.306

336

359

358

165%

167%

In EUR 1.000
Brutopremies

Kosten

Eigen vermogen
Technische voorzieningen
Aantal VTE
Solvency II ratio

174% (*)

(*) Nazicht en goedkeuring door de externe revisor volgt later
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Ondernemingsprincipes
Fidea is een Belgische verzekeraar met een ruim productassortiment, dat we via diverse
distributiekanalen aan onze cliënten aanbieden. De volgende drie ondernemingsprincipes
staan daarbij voorop:

1. Customer intimacy

2. Operational excellence

3. Product leadership

Een onvoorwaardelijke
focus op cliënten: wij
luisteren, bouwen aan een
vertrouwensrelatie en leveren
producten en diensten die onze
cliënten van hun verzekeraar
verwachten. Elke Fideamedewerker, ongeacht zijn
of haar opdracht binnen het
verzekeringsbedrijf, verbindt
zich er toe een uitstekende en
persoonlijke dienstverlening
te waarborgen met respect
voor verzekeringsbemiddelaar,
cliënt en andere professionele
relaties. Bereikbaarheid,
toegankelijkheid, gedrevenheid:
het zijn de bouwstenen van het
DNA van Fidea.

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.

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.

JAARVERSLAG 2019 — 5

Missie

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.

“In de Belgische verzekeringsmarkt
wil Fidea een sterk distributiegerichte
verzekeringsonderneming zijn, die
kwalitatieve verzekeringsoplossingen
aanbiedt.”

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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Economische
marktomgeving
De financieeleconomische
omgeving
Politiek en
maatschappelijk vlak
Op het wereldtoneel bleef 2019 een
jaar van geopolitieke spanningen,
politieke verdeeldheid en onrust.
In het Midden-Oosten werd de
Islamitische Staat teruggedreven.
Syrië bleef het strijdtoneel van
diverse grootmachten: op 9 oktober
2019 viel Turkije Noordwest-Syrië
binnen nadat de Verenigde Staten
van Amerika zich uit het gebied
hadden teruggetrokken. Door talloze
conflicten en geopolitieke spanningen
bleef ook de migratie-problematiek
actueel.
Het gevoel van groeiende sociale en
fiscale ongelijkheid bleef ook in 2019

sterk aanwezig. De zgn. ‘gele hesjes’
zorgde voor een tumultueuze periode
in de Franse geschiedenis.
De beweging deinde, zij het in mindere
mate, ook uit naar diverse andere
landen binnen Europa, waaronder
België en Nederland. In Hong Kong
kwamen meer dan een miljoen mensen
op straat om te protesteren tegen een
wetsvoorstel dat het mogelijk maakte
om verdachten uit te leveren aan de
Chinese overheid.
De internationale gemeenschap werd
in 2019 opnieuw geconfronteerd met
talloze terroristische aanslagen.
Zo werden onder meer de Keniaanse
hoofdstad Nairobi, de NieuwZeelandse stad Christchurch,
Sri Lanka en Londen geconfronteerd
met terroristische aanslagen of
extreemrechts geweld.
De klimaatproblematiek bleef ook in

2019 brandend actueel. Steeds vaker
klonk de roep om een verscherpt
klimaatbeleid. In navolging van de
Zweedse Greta Thunberg, voerde
de klimaatbeweging ‘Youth for
Climate’ in België klimaatspijbelacties
om de klimaatproblematiek hoog
op de politieke agenda te krijgen.
De Verenigde Staten van Amerika
besloten anderzijds om het (klimaat)
akkoord van Parijs op te zeggen.
De gevolgen van de klimatologische
veranderingen manifesteerden
zich echter ook in 2019
overduidelijk. Zowel Australië als
het Braziliaanse Amazonewoud
werden geconfronteerd met hevige
bosbranden. In juli werd een kwart
van de wereldbevolking bedreigd
door extreme waterschaarste. Europa
kreeg ook te maken met extreme hitte
en droogte. De maand juli was er de
warmste maand ooit. Zo ook in België:

voor het eerst sinds de metingen
stegen de temperaturen boven 40°C.
Midden november riep de Italiaanse
regering de noodtoestand uit toen
Venetië werd getroffen door zware
overstromingen.
De Europese Unie heeft daarentegen
de ambitie geuit om het voortouw te
willen nemen en een voorbeeldfunctie
in te willen vullen bij het streven naar
een meer duurzame samenleving en
een beter klimaat. Zij heeft een reeks
ambitieuze klimaatdoelstellingen in
het vooruitzicht gesteld, alsook het
einddoel om tegen 2050 het eerste
klimaatneutrale continent ter wereld te
zijn.
Groot-Brittannië kreeg van de Europese
Unie uitstel tot 31 oktober 2019 om de
zgn. ‘soft’ Brexit’ te realiseren. De Britse
premier Theresa May kon de Britten
echter niet overtuigen en Boris Johnson
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werd op 23 juli de nieuwe premier van
Groot-Brittannië. In oktober verkreeg
Boris Johnson opnieuw een uitstel voor
de Brexit, ditmaal tot 31 januari 2020.
voor een flexibel uitstel van de Brexit,
met als nieuwe deadline 31 januari
2020. Na de verkiezingsoverwinning
van de Conservatieven, stemde het
Britse parlement op 20 december 2019
met een ruime meerderheid voor de
“withdrawal agreement bill”. Hiermee
werd de Brexit een zekerheid: vanaf
1 februari 2020 maakt het Verenigd
Koninkrijk, de op één na grootste
Europese economie, geen deel meer uit
van de Europese Unie. Tot eind 2020
geldt een overgangsregime, waarbij de
Europese Unie het Verenigd Koninkrijk
nog behandelt als een lidstaat, maar dan
zonder participatie aan de Europese
instellingen en bestuurlijke organen.
Vermoedelijk zal worden getracht om
de gevolgen van de Brexit te beperken
met een nieuw vrijhandelsakkoord.
Op 1 december werd de commissieJuncker opgevolgd door de
commissie-Von der Leyden. Voormalig
Belgisch federaal minister Didier
Reynders vervult de functie van
Eurocommissaris voor Justitie. De
Belgische premier Charles Michel
werd verkozen tot voorzitter van de
Europese Raad, als opvolger van de
Pool Donald Tusk.
Op 26 mei werden in België federale

en regionale verkiezingen gehouden.
Elio Di Rupo werd in de Waalse
regering minister-president van een
drie partijenregering bestaande
uit de PS, de MR en Ecolo. Minister
president Jan Jambon nam de leiding
van de Vlaamse regering met N-VA,
CD&V en Open VLD. In opvolging van
Charles Michel werd Sophie Wilmès
op 26 oktober de eerste Belgische
vrouwelijke eerste minister van een
regering in lopende zaken.

Economische terugblik
De groeivertraging van de
wereldeconomie zette zich in
2019 verder onder druk van het
handelsconflict tussen de Verenigde
Staten en China, de druk op de verdere
globalisering en de onzekerheid over
de Brexit.
Mondiaal daalde de economische groei
van 3,6% in 2018 naar 2,9% in 2019,
het laagste groeipercentage sedert
de financiële crisis. In de Verenigde
Staten beliep de economische groei
in 2019 2,3%, tegenover 2,9% in 2018,
en in China 6,1%, tegenover 6,6% in
2018. De sputterende groei van de
Chinese economie drukte in 2019 op
de wereldeconomie. Het zogenaamde
‘Fase 1’-akkoord, dat op 14 januari 2020
werd ondertekend, zou de aanloop
kunnen zijn naar een reductie van de in
2019 nieuw ingevoerde en verhoogde
invoertarieven.

De economische groei in de Eurozone
daalde in 2019 verder tot 1,2%, na het
reeds terugvallende groeipercentage
van 1,9% in 2018. De industriële
activiteiten stonden onder druk,
zeker in Duitsland dat een scherpe
groeivertraging kende. De inflatie in
de Eurozone daalde in 2019 tot 1,2%,
ten opzichte van 1,7% in 2018. De
werkloosheidsgraad in het Eurogebied
daalde in 2019 verder met 0,4% tot
7,5%. Het gemiddelde begrotingstekort
in de Eurozone steeg in 2019 tot 0,8%
van het bruto binnenlands product, ten
opzichte van 0,5% in 2018.
In 2019 beliep de economisch groei in
België 1,3%. Hiermee presteerde België
iets beter dan de 1,2% economische
groei in het Eurogebied. Deze tragere
economische groei vloeit o.m. voort
uit een zwakkere export door de
vertraging van de wereldhandel. Deze
tragere economische groei vloeit o.m.
voort uit een zwakkere export door de
vertraging van de wereldhandel. De
groei van het Belgisch uitvoervolume
van goederen en diensten die in 2018
al fors was vertraagd, ging er in 2019
verder tot 0,9% op achteruit.

Unie. De gemiddelde totale inflatie
op jaarbasis in België daalde in 2019
tot 1,2%, duidelijk minder dan in het
voorgaande jaar (2,3%), wat vooral
te maken heeft met de daling van de
energieprijzen. Dit percentage is in lijn
met het gemiddelde inflatiecijfer in het
Eurogebied.
Het werkloosheidscijfer bedroeg 5,4%.
Hiermee presteerde België beter dan
de gemiddelde werkloosheidsgraad
van 7,5% binnen het Eurogebied. De
stijging van de loonkosten beliep
in 2019 2,5%, ten opzichte van een
stijging met 2,0% in het Eurogebied.
Het tekort op de Belgische begroting
steeg van 0,7% van het bruto
binnenland product (bbp) in 2018 tot
1,6% in 2019.

De schuldgraad van de Belgische
huishoudens bleef ook in 2019 gestaag
stijgen. De particuliere consumptie
nam in 2019 met 1,1% toe, wat meer
is dan in 2018 (0,8%) en in lijn is
met de stijging binnen de Europese
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Financiële markten en
rentebeleid
Op enkele uitzonderingen na
presteerden de beurzen in 2019
wereldwijd bijzonder sterk. Ten
opzichte van 2018 steeg de MSCI
World (uitgedrukt in dollar) met 28,4%,
de Amerikaanse S&P 500 index met
31,49%, de Nasdaq met 36% en de
Chinese CSI300 met 36,07%. De Europe
Stoxx 600 en de Bel20-index lieten
elk een stijging van meer dan 20%
optekenen.
De eerste indicaties van een nakende
recessie, de vrees voor een escalerende
handelsoorlog tussen de Verenigde
Staten en China en, in het verlengde
hiervan, tussen Europa en de Verenigde
Staten, naast de impasse rond de
Brexit in het Verenigd Koninkrijk
waren derhalve geen beletsel voor een
aanzienlijke groei van de financiële
markten. Deze groei werd ondersteund
door een soepeler monetair beleid van
de centrale banken.
Ook de obligatiemarkten genereerden
wereldwijd hoge rendementen. Terwijl
de langetermijnrente in veel landen
historisch laag stond, stegen de
obligatiekoersen dankzij de versoepeling
van het monetaire beleid van de
belangrijkste centrale banken. Vooral
risicovolle en langlopende obligaties en
obligaties van groeimarkten, kenden een

hoge koersstijging. Staatsobligaties en
bedrijfsobligaties met kwaliteitsrating
waren minder gegeerd. Midden 2019
zakte het rendement van de tienjarige
Belgische staatsobligaties voor het eerst
onder nul. De rentes op staatsobligaties
daalden wereldwijd.
De kortetermijnrente (EURIBOR
3 maanden) steeg van -0,309% per eind
2018 tot -0,379% per eind 2019.
Op de valutamarkten waren de munten
van een aantal olieproducerende landen
de sterkste stijgers. Vanaf het najaar
kende het Britse pond een sterke
waardestijging. De positie van de euro
tegenover de meeste andere munten
verzwakte als gevolg van de lagere
economische groei.
De euro-dollarkoers bewoog in 2019
tussen USD 1,09 en 1,15 en sloot het
jaar af op USD 1,12. Ten opzichte van de
Zwitserse frank daalde de euro in waarde
van 1,14 in het begin van het jaar naar
EUR 1,08 tegen het jaareinde.
In de grondstoffenmarkt daalden vooral
olie, aardgas en koffie in 2019 sterk in
prijs. De prijs van suiker en goud steeg.
De CRB-grondstoffenindex eindigde
2019 op een prijs van 197,67 dollar ten
opzichte van 169,80 dollar eind 2018.

Marktresultaten
Volgens de eerste schatting van
het incasso van de Belgische
verzekeringsmarkt door Assuralia,
zouden de premies in de tweede pijler
Leven in 2019 ten opzichte van 2018
met 1,51% zijn gestegen tot bijna
6 miljard EUR. De stijging is het gevolg
van een toename van het premieincasso in tak 21 met 3,07% tot
EUR 5,61 miljard. In tak 23 daalde het
premie incasso met 18,14% tot
EUR 353,66 miljoen. In de derde pijler
Leven beloopt het premie incasso
EUR 7,87 miljard, een stijging met 3,26%
ten opzichte van 2018. Ook hier is deze
stijging hoofdzakelijk het gevolg van
een toename van het premie-incasso in
tak 21 met 6,58% tot EUR 4,62 miljard.
In tak 26 stijgt het premie incasso met
16,11% tot EUR 276,98 miljoen. In tak
23 daalt het incasso met 2,45% tot
bijna EUR 3 miljard. De technische
voorzieningen voor de tweede pijler
verzekeringen namen globaal toe met
6,33% en namen af met respectievelijk
-5,48% en -4,05% in de tak 21 en tak
26 derde pijler verzekeringen. In de
derde pijler verzekeringen namen de
technische voorzieningen in tak 23 met
15% toe.
Het premie incasso in Niet-Leven steeg
in 2019 opnieuw, nu met 3,63%, wat
zelfs iets hoger is dan de sterke groei
van 3,4% die in 2018 werd gerealiseerd.

De sterke groei situeert zich in alle
verzekeringstakken, BA Motorrijtuigen
uitgezonderd dat min of meer stabiel
blijft (+0,58). De takken Krediet en
Borgtocht (+ 9,34%) en Hulpverlening
(+8,79%) zijn procentueel de sterkste
stijgers. Het incasso in Voertuigcasco
nam met 3,44% toe, wat iets hoger
is dan de toename met bijna 3% in
2018. Het premie-incasso in de tak
Arbeidsongevallen steeg in 2019 met
2,96%, ten opzichte van een stijging
met 2,3% in 2018. Het incasso in andere
ongevallenverzekeringen groeide met
5,37% nog sterker dan in 2018
(+ 4,1%). Ook in de tak Ziekte nam het
premie-incasso in 2019 met 4,80%
opnieuw sterk toe, zij het iets minder
dan de sterke stijging met 8,5% die
in 2018 werd gerealiseerd. In de tak
Brand (+4,84%) steeg het premie
inkomen eveneens sterker dan in 2018
(+3,2%). De toename van het premieincasso in Algemene BA (4,54%) en in
Rechtsbijstand (+4,19%) is in lijn met
de toename (+4,5%) die in 2018 werd
gerealiseerd in deze takken. Met 58,55%
ligt de schade/premie-ratio in NietLeven in 2019 globaal iets hoger dan
in 2018 (56,89%). De combined ratio
valt met 97,88% ruim 3% hoger uit dan
in 2018. Het bruto technisch financiële
resultaat in functie van de verdiende
premies beloopt volgens de prognose
13,96% ten opzichte van 10,41% in 2018.
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Regulatoir vlak
Op Europees verzekeringsvlak werd
duidelijk dat de beoogde transitie naar
een klimaat neutrale Europese Unie
tegen 2050 ook zijn invloed zal hebben
op verzekeringsmaatschappijen, dit
zowel op het productaanbod, het
investeringsbeleid, de (financiële)
rapportering en governance.
In België werden een aantal wijzigingen
doorgevoerd met belangrijke
impact op de verzekeringssector.
Zo werd, in uitvoering van de wet
van 6 december 2018 betreffende
de verzekeringsdistributie, een
sectorale gedragscode uitgewerkt met
betrekking op (o.m.) de inducements
of voordelen die bij de distributie
van verzekeringsproducten worden
gehanteerd.
Een wet van 4 april 2019 voerde het
zogenaamde “recht om vergeten te
worden” in de verzekeringswetgeving
in. Dit “recht om vergeten te worden”
wil het voor ex-kankerpatiënten
gemakkelijker maken om een
schuldsaldoverzekering aan te gaan.
Op 20 juni 2019 werd vervolgens de
verordening met betrekking tot een
Paneuropees pensioenproduct (de
zogenaamde PEPP-verordening)
gepubliceerd. Technische standaarden
met het oog op de uitvoering ervan
worden momenteel nog op Europees
niveau uitgewerkt.

Op 26 juni 2019 verscheen in het
Belgisch Staatsblad een wet die een
nieuwe verplichte BA-verzekering voor
professionals in de bouwsector invoert.
De verzekering is voornamelijk bedoeld
voor dekking van beroepsfouten van
architecten, ingenieurs, landmetersexperten, studiebureaus en veiligheidsen gezondheidscoördinatoren.
Om het afsluiten van een brede
rechtsbijstandsverzekering aan te
moedigen en een betere toegang tot de
hoven en rechtbanken te bevorderen,
heeft de wetgever in 2019 de premies
van de rechtsbijstandverzekering
onder bepaalde voorwaarden
fiscaal aftrekbaar gemaakt. Het
verzekeringsproduct moet dan
wel een wettelijk bepaald pakket
aan risico’s dekken. Voor dergelijke
verzekeringsproducten kunnen
consumenten, voor premies betaald
vanaf 1 september 2019, een fiscaal
voordeel halen van 40% op de betaalde
premie tot maximaal EUR 124 voor
aanslagjaar 2020.
Met de afschaffing van de Vlaamse
woonbonus per 1 januari 2020 vervalt
ook het specifieke belastingvoordeel
op de levensverzekeringen, die een
waarborg vormen voor nieuwe leningen
als financiering van de enige (eigen)
woning.

Vooruitzichten voor 2020
De vooruitzichten voor 2020 worden
beïnvloed door grote onzekerheid.
In België is het uitkijken naar de
vorming en de regeringsverklaring,
van een nieuwe federale regering.
Wellicht dreigt 2020 verder te
verzanden in een periode van politieke
onbestuurbaarheid als gevolg van een
aanslepende regeringsvorming, al dan
niet ten gevolge van nieuwe federale
verkiezingen.
Op Europees vlak is het voornamelijk
uitkijken wat de economische
gevolgen zullen zijn van de Brexit.
Volgens bepaalde prognoses zou
de Brexit in de Europese Unie
1,2 miljoen banen kunnen kosten
en een negatieve impact van 1,54%
hebben op de economische activiteit.
In België zou de schade op de
economische activiteit bij een harde
Brexit kunnen oplopen tot 2,35%.

Op economisch vlak verwachten
we een einde aan de vertraging van
de wereldeconomie. Voor België
verwachten we daarentegen een
verdere vertraging in de economische
groei.
Naar alle verwachting zal de
Europese Centrale Bank (ECB) de
rente laag blijven houden, totdat de
inflatieverwachtingen krachtig bewegen
naar een niveau dat voldoende dicht bij
2% ligt. De inschattingen van de ECB
tonen evenwel dat de geschatte inflatie
in 2020 nog niet aan de 2% zal reiken,
waardoor de beleidsrentes o.i. nog
geruime tijd niet zullen stijgen.
Het wordt tevens afwachten of de
verwachte beurscorrectie zich in 2020
zal realiseren.

Op het wereldtoneel is het afwachten
of de handelsoorlog tussen de
Verenigde Staten en China verder
zal ontdooien. De uitslag van de
presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten zal een determinerende rol
spelen voor de wereldhandel en de
handelsconflicten in 2020 en 2021.
In 2020 zal tevens duidelijk worden
of een handelsconflict tussen de
Verenigde Staten en de Europese Unie
zich daadwerkelijk zal ontwikkelen.
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Activiteiten
Niet-Leven
DE MARKT NIET-LEVEN IN 2019
Algemeen
De consument wordt zich bewust van
de noodzaak van een duurzamere
levensstijl. Ook verzekeraars spelen in op
deze thematiek. In het productaanbod
uit zich dat voornamelijk in oplossingen
inzake mobiliteit en wonen. Daarnaast
wordt het beleggingsbeleid meer
en meer afgestemd op duurzame
investeringen. De toenemende
digitalisering van de verzekeringssector
bevestigt overigens deze tendens,
niet enkel in het beheer van de
verzekeraars maar ook in de werking
van en met de distributie. Wat dat
laatste betreft, merken we trouwens op
dat, ondanks alle automatisering, het
vooral de interactie is met de financieel
tussenpersoon die blijft zorgen voor
vertrouwen, tevredenheid en loyaliteit bij
de consument.

Vanaf 1 september 2019 werd een fiscaal
voordeel toegekend bij het afsluiten van
een brede rechtsbijstandsverzekering. In
de nieuwe wet worden de verschillende
risico’s opgesomd waarin deze brede
verzekering dekking moet voorzien
om in aanmerking te komen voor het
belastingvoordeel.
Bedrijven worden almaar vaker
geconfronteerd met cyberrisico’s.
Waar de onderneming vooral
moet inzetten op preventie en het
inperken van de mogelijke impact,
blijven de verzekeringsoplossingen
noodgedwongen beperkt tot het
restrisico. De noodzaak voor een
oplossing mag blijken uit het feit dat
het cyberrisico inmiddels groter is
dan het brandrisico. Toch is maar 10%
van de bedrijven goed verzekerd, zo
blijkt uit recente peilingen. In elk geval

is het voor verzekeraars erg moeilijk
om een degelijke risico-inschatting
te maken, laat staan om een correcte
premiezetting te bepalen.
De Brexit blijft voor onzekerheid
zorgen in verzekeringsproducten
met een internationale component,
zoals burgerrechtelijke en
bestuurdersaansprakelijkheid. De
verzekeringssector volgt nauwgezet de
onderhandelingen tussen het Verenigd
Koninkrijk en de Europese Unie over de
uittredingsdeal om straks de impact op
de verschillende verzekeringsproducten
in te kunnen schatten.

Segment Mobiliteit
De trend om met lage-emissiezones
(LEZ) vervuilende auto’s uit de stad
te weren, zet zich voort. Daarom
en ook omwille van de groeiende
verkeerscongestie nemen we voor
korte pendeltrajecten steeds vaker de
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fiets naar het werk. Bedrijfsfietsen via
leasing, vooral dan elektrische fietsen
en e-bikes, groeiden uit tot booming
business. Naast de elektrische fiets
maakt ook de elektrische step deel
uit van het diverse, hedendaagse
mobiliteitsaanbod.
Toch nam de populariteit van de
bedrijfswagen verder toe: tegenover
2018 rijden 7% meer Belgen met
een bedrijfswagen. De verkoop van
wagens aan particulieren daalde
evenwel in eenzelfde volume, wat
resulteerde in een feitelijke stagnatie
van de markt.
De wetgever actualiseerde de
”modelovereenkomst” BA Auto.
Deze minimumvoorwaarden zijn van
toepassing sinds 12 mei 2018. Elke
verzekeraar kreeg de tijd tot
1 november 2019 om zijn documenten
formeel aan te passen.

Segment Wonen
Nadat in Vlaanderen het einde van
de woonbonus - dat is het fiscaal
voordeel bij het afsluiten van een
hypothecair krediet voor de aankoop
van een eigen huis of appartement
– werd aangekondigd, gingen de
Vlamingen eind 2019 massaal over tot
de aanschaf van een eigen woning.
Dat leidde tot een plotse stijging
van de vastgoedprijzen, vooral voor

huizen in open bebouwing. Naast
het wegvallen van de woonbonus
en de stijgende prijzen, leidde de
strengere houding van de banken in
het toekennen van hypotheekleningen
tot een wijzigende verhouding in
kopers en huurders. Laagverdieners
– zoals jobstarters en jonge gezinnen komen daardoor eerder terecht op de
huurmarkt. Het droeg anderzijds ook
bij tot een grotere stadsvlucht van
jonge gezinnen in Vlaanderen.
In het woningsegment is de
samenstelling van de schadelast
aan het wijzigen. De stormen van
4 en 10 maart werden met ruim
EUR 236 miljoen schade de op één na
zwaarste van de afgelopen tien jaar.
Assuralia berekende verder dat we
de laatste tien jaar vijf grote stormen
hadden, waarbij de schade opliep tot
boven de EUR 100 miljoen. Sinds 2015
wordt anderzijds een afname van het
aantal woninginbraken genoteerd.

Segment Bedrijven
In de bedrijvensector kampten
voornamelijk de bouw- en de
transportsector met grotere
moeilijkheden dan het jaar voordien.
In 2019 zagen we enkele grote
overnames in het wegtransport
vanuit de druk om schaalvergroting.
Industrie, handel en horeca deden
het dan weer beter en kenden minder

falingen in vergelijking met 2018.
De werkgelegenheidsgraad nam
toe in alle leeftijdscategorieën, de
werkloosheid bleef verder dalen.
De digitalisering van de economie
ging onverminderd verder. Een
kwart van de ondernemingen
kreeg een deel van zijn aankopen
online te verwerken, niet enkel voor
bestellingen uit België maar in de
helft van de gevallen – vooral dan
bij de grotere bedrijven - ook vanuit
de Europese Unie en daarbuiten.
Sociale media spelen in dat verband
een belangrijke rol: bij kleinere
ondernemingen tot 50 werknemers
was er een stijging van 55,8% naar
68,8% in nauwelijks twee jaar tijd.
Voor de verzekeringssector zijn dit
belangrijke evoluties om rekening mee
te houden in de productontwikkeling.

Segment Gezondheid
De levensverwachting in België
bleef de afgelopen decennia
toenemen. Anderzijds verslechterden
de indicatoren voor geestelijke
gezondheid en ook het aantal
chronische aandoeningen steeg.

Overheidsdienst Volksgezondheid
twaalf pilootprojecten voor
thuishospitalisatie op om te testen
of patiënten bepaalde zorgen thuis
kunnen krijgen met dezelfde garanties
op het vlak van kwaliteit en veiligheid
als in het ziekenhuis.
Naast vergrijzing en de vraag naar
thuiszorg zijn het de medische
innovaties en de toegenomen
vereisten voor efficiëntie en kwaliteit
van de zorg, die de ziekenhuizen
verplichten om meer samen te
werken. Het “ziekenhuis van de
toekomst” zal niet langer een
autonoom eiland vormen, maar
zijn technologische platformen
spreiden en delen. De technologische
vooruitgang biedt de mogelijkheid
om de gezondheidstoestand steeds
beter te monitoren, bijvoorbeeld via
individuele gezondheidstrackers. Ook
de medische beeldvorming evolueert
snel: imaging-systemen, opslag in de
cloud, digitale pathologie en artificiële
intelligentie schuiven steeds verder
op in de richting van geneeskunde op
mensenmaat.

Omwille van de groeiende
behoefte aan chronische zorg
en de wens van de patiënt om
zo veel mogelijk thuis verzorgd
te worden, startte de Federale
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FIDEA IN DE MARKT
Technisch resultaat Niet-Leven
Het bruto premie-inkomen NietLeven (exclusief Ziekte) steeg met
4,6% tot EUR 209,0 miljoen. Naast
een daling van de kostenratio, kende
2019 met 41,1% opnieuw een gunstige
schaderatio van het boekjaar.
In BA Motorrijtuigen verhoogde het
bruto premie-inkomen tot
EUR 46,68 miljoen. In Omnium
Motorrijtuigen steeg het incasso met
iets meer dan 7% om te eindigen
op een bruto premie-inkomen van
EUR 30,65 miljoen. Met een beperkt
aandeel zware schades klopte BA
Motorrijtuigen dit boekjaar af met
een solide schaderatio van 31,1%. In
Motorrijtuigen Casco lag een verdere
stijging van de graviteit aan de basis
van een verhoogde schaderatio, die
eindigt op 63,2%.
In Brand nam het incasso met
5,4% toe tot EUR 86,89 miljoen. De
waarborgen brand en aanverwante

risico’s, uitgezonderd natuurrampen
en technische verzekeringen,
noteerden een positieve evolutie
in zowel frequentie als graviteit.
Het afsluiten van een zwaar dossier
ten gunste van Fidea bracht de
ratio op 35,3%. Ondanks de impact
van de stormramp in maart, kende
de waarborg natuurrampen een
schaderatio van 38,8%.
In de tak Arbeidsongevallen
realiseerde Fidea met een groei van
meer dan 7% een bruto premieinkomen van EUR 17,07 miljoen en
eindigde de schaderatio op 66,8%.
Het bruto premie-inkomen in
de tak Algemene BA stijgt tot
EUR 13,07 miljoen. De schaderatio
eindigde gunstig op 26,4%.

Operationele werking
Production & Servicing
In Niet-Leven profileert Fidea zich
naar de distributie als een partner
die optimale bereikbaarheid,
oplossingsgerichtheid en persoonlijk
contact hoog in het vaandel draagt.
De doorlooptijd van de stukken
verbeterde in 2019 significant, dankzij
een verdere verfijning van het ITplatform en de efficiënte inzet van de
medewerkers.
Het front-office systeem Fiona@
Broker geeft de bemiddelaar de
kans om binnen de producten
personenwagen, lichte vracht,
woonverzekering en BA gezin
alle courante activiteiten in zijn
nieuwe productie en beheer van
zijn portefeuille zelf uit te voeren.
Wanneer er een interventie van
de back-office nodig is, krijgt de
bemiddelaar de stukken binnen de
48 uur gegarandeerd terugbezorgd.

Als aanvulling op deze performante
front-office, zijn er vlot bereikbare
relatieteams in hoofdzetel
Antwerpen voor de Nederlandstalige
bemiddelaars en in de regionale zetel
Braine-L’Alleud voor de Franstalige
distributeurs.
In het segment ondernemingen
werden we geconfronteerd met
een erg competitieve markt. De
pakketwerking Trigoon onderging
een facelift door de Trigoon-kaft te
vervangen door een volledig digitale
bundeling van de polissen. De
verzekeringsbemiddelaar kan deze
vlot in Fiona@Broker consulteren.
Door een doelgerichte manier van
onderschrijven met een voor de
markt unieke focus op een aantal
thema’s, slaagt Fidea er in om
rendabel te groeien. De korte lijnen
tussen adviseur, onderschrijver en
bemiddelaar zijn hierin cruciaal.
Ook de bezoeken van onze field
underwriters aan de bemiddelaars
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zorgen voor een meerwaarde.
Daarnaast levert onze preventieadviseur ter plekke bij de eindklanten
advies met betrekking tot het
voorkomen van schade, dit zowel
van nieuw onderschreven risico’s
als in de bestaande portefeuille.
Dit laatste gebeurt in nauw overleg
met de dienst portefeuillebeheer.
Het resultaat vertaalt zich in een
groeiende en technisch gezonde
portefeuille.

Claims
2019 eindigde als een operationeel
sterk jaar, met verbeterde
doorlooptijden in alle takken. Dit kon
gerealiseerd worden door de ITverbeteringen, het optimaal inzetten
van medewerkers en het voortdurend
bijsturen van de processen.
De schadeafdelingen bouwden verder
aan hun digitale transformatie met
onder andere de succesvolle lancering
van elektronische schadeaangiftes
in de Woonverzekering via
Fiona@Broker. Binnen de
schaderegelingsvolmachten van

bemiddelaars krijgt de cliënt zijn
schade daardoor vrijwel onmiddellijk
uitbetaald, terwijl ook de andere
aangiftes via de Front een aanzienlijk
snellere doorlooptijd optekenden.
Tijdens de storm in maart werd
het in 2018 gemaakte plan voor
het eerst in werking gezet. Een
efficiënte werkorganisatie, een
intensieve samenwerking met de
schade-experten en de tijdelijke inzet
van extra medewerkers uit andere
diensten, leidden ertoe dat de meeste
dossiers snel en correct werden
afgewerkt.

Bruto premies Niet-Leven
221 908
212 952
194 312

2016

205 133

2017

2018

2019

In EUR ‘000
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Activiteiten
Leven
DE MARKT LEVEN
IN 2019
Algemeen
Na de inzinking van eind 2018, kenden
de beurzen in 2019 een rustiger
verloop. Ondanks de schommelingen
– onder meer door de Brexit en de
moeizame handelsrelaties tussen de
Verenigde Staten en China - werd het
een uitstekend beursjaar, wat zich
vertaalde in hogere prestaties van
onze beleggingsfondsen.
Niettegenstaande het positieve
beursklimaat, bleven de Belgen
massaal geld aanhouden op hun
spaar- en zichtrekeningen. Hoewel het
rendement ervan beneden de inflatie
bleef, dikten de spaarrekeningen
in 2019 aan met EUR 13 miljard. De
spaarvormen van de tweede en

derde pijler beleefden eveneens een
productief jaar, waarbij zowat de
helft van de bijna drie miljoen
Belgische pensioenspaarders koos
voor een verzekeringsformule in tak
21. Hoewel ze vanaf 2018 konden
kiezen voor een hogere inleg, bleven
de pensioenspaarders toch vooral
gaan voor een storting beperkt
tot EUR 980 met een procentueel
gunstiger fiscaal voordeel.

Fidea’s aanbod
In 2018 optimaliseerde Fidea haar
sterproduct Dyna-Safe Plan. Het
fondsenaanbod werd uitgebreid
van 17 naar 25 fondsen, vier nieuwe
partners stapten mee aan boord. In
samenwerking met enkele van de
fondsenbeheerders vond een aantal
workshops plaats, waarin het aanbod
van A tot Z werd toegelicht.

Op technologisch vlak werd de
front-office ondersteuning verder
uitgebreid. De cliënt wil zijn belegging
permanent via een online en
gebruiksvriendelijk platform kunnen
opvolgen. In 2018 zetten we de eerste
stappen om dit te ontwikkelen voor
de bemiddelaar. Sinds april 2019 is
de volledige consultatietool online
voor hem beschikbaar en kan hij op
elk moment de stand van de polissen
en het behaalde rendement op de
fondsen voor zijn cliënten consulteren.

FIDEA IN
DE MARKT
Technische resultaten Leven
Nadat Fidea in 2018 haar positie
op de Levenmarkt opnieuw had
ingenomen, mikte de maatschappij op
de bestendiging ervan in 2019. Ondanks
een verbetering van de kosten in
vergelijking met 2018 wogen ze, onder
meer als gevolg van een daling in de
productiecijfers, ook vorig jaar opnieuw
zwaar door op het resultaat.
De eerder gekozen koers om
voornamelijk in te zetten op de verkoop
van tak 23 werd gehandhaafd. De
stevige beurscorrectie in december
2018 droeg er allicht toe bij dat de
beleggers 2019 wat terughoudend
aanvatten. Anderzijds bleef de

langetermijnrente op het huidig lage
niveau bestendigd. Beide aspecten
hadden een negatieve impact op de
nieuwe productievolumes. Toch werden
de vooropgestelde kwaliteitsnormen
in de beleggingsverzekeringen ruim
gehaald. In de producten die de
takken 21 en 23 combineren, werd
bij de nieuwe productie aanzienlijk
minder gebruik gemaakt van deze
combinatiemogelijkheid. Qua aantal
nieuwe zaken lag het aantal polissen bij
takken 21 en 23 op min of meer dezelfde
hoogte. Vooral bij de koopsommen
ging het overgrote gedeelte van de
investering echter wel naar tak 23.
Fidea beschikte ook nu weer over
voldoende solvabiliteit om vrijgesteld
te worden van verdere dotatie op de
knipperlichtreserve.
Het rendement van de beleggingen in
Leven bedroeg 2,50%. De verbetering
van de financiële opbrengst in
vergelijking met 2018 volstond echter
niet voor een positieve balans over het
jaar 2019, waardoor Fidea EUR 5 miljoen
vanuit het fonds voor toekomstige
toewijzingen heeft aangewend om een
positief resultaat te bekomen.
De bestaande portefeuille met
individuele spaarproducten bleef
ook in 2019 stabiel met normale
vervalpercentages. De belangrijkste
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verklaring hiervoor zijn fiscale ontrading
bij vervroegde afkoop en de historisch
gewaarborgde rente, die de retentie van
oudere contracten bevordert.
De beleggingsverzekeringsportefeuille
handhaafde de stabiliteit die het jaar
voordien werd bereikt.
Een initiatief om van nabij op te volgen
of Fidea reserves kon behouden van
vroegere beleggingsverzekeringen, die
op het einde van hun garantieperiode
komen, leverde slechts sporadisch
positieve resultaten op. Het tegengaan
van de afvloei van deze reserves
door ze over te zetten naar de
beleggingsverzekering Dyna-Safe Plan,
bleek onvoldoende om de weggevloeide
reserves uit de bestaande portefeuille te
compenseren.

De operationele werking is gebaseerd
op twee pijlers. De eerste pijler is
het front-office-systeem Fiona@
Broker. De bemiddelaar kan hiermee
zelfstandig zijn nieuwe productie
verwerken en de prestaties opvolgen
van alle producten. De performantie
van Fiona@Broker werd in 2019 nog
verder verfijnd.
De tweede pijler is het relatieteam.
De medewerkers van de back-office
garanderen een vlotte verwerking van
de nieuwe zaken, die worden afgeleid
vanuit Fiona@Broker, en zorgen
voor het beheer van de bestaande
portefeuille. Daarnaast staan ze als
ervaringsdeskundige de bemiddelaars
met raad en daad bij in de voor de
cliënt vaak moeilijk te begrijpen
levensverzekeringsmaterie.

Bruto premies Leven
recurrente premies
koopsommen

51 412
56 025
34 779
55 382

23 081
53 764

0
58 177

OPERATIONELE
WERKING
Production & Servicing Leven
De activiteiten binnen het team P&S
Leven vallen uiteen in twee grote
blokken. Vooreerst zijn er de klassieke
productie-gerelateerde activiteiten,
zoals het opmaken van offertes,
het opstellen van nieuwe zaken
en het beheer van de bestaande
portefeuille. Daarnaast zijn er de
schadegerelateerde activiteiten, zoals
het afkopen en uitkeren na overlijden.

58 177

107 438

90 161

76 845

2016

2017

2018

2019

In EUR ‘000
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Distributie
omgeving
FIDEA’S
COMMERCIELE
WERKING
Distributie
De verzekeringsdistributie zet sterk
in op digitalisering, zonder daarbij
de relatie met de cliënt uit het oog te
verliezen. Deels door verschuivingen
in het banklandschap, was er ook
binnen het makelaarskanaal een
consolidatie merkbaar. Kleinere
kantoren verdwenen, het aantal
distributiepunten nam af, de kantoren
werden groter en professioneler, wat
de nood aan verdere digitalisering
alleen maar verhoogt: makelaars
willen ook langs digitale kanalen
bereikbaar zijn. Fidea speelt hier op
in door de verdere ontwikkeling van
Fiona@Broker met, naast de verdere
uitbreiding van de bloc retours,
de uitrol van onder meer schade-

aangiften en hieraan verbonden
beheeracties. Bovendien kan het
IT-systeem van Fidea via het gebruik
van webservices een directe link aan
met tariefberekeningsmodules.
In Retail Noord (regio Vlaanderen) ligt
de focus op de particuliere cliënten, de
zelfstandigen en kleine ondernemingen
(ZKO). Zij worden vooral benaderd met
de concepten Elit3 voor particuliere
cliënten enerzijds, en Trigoon, Trigoon
Plus en de Themawerking voor de
ZKO anderzijds. De aankondiging van
de overname van Fidea door Baloise
Group had in Retail Noord geen impact
op de productie Niet-Leven, die hoger
lag dan in 2018. Ook het verval in de
portefeuille bleef ruim onder dat van
vorig jaar.
In Retail Sud (regio Wallonië en
Brussel) waren dezelfde tendensen
als in Vlaanderen. De nakende

overname van Fidea beperkte er de
mogelijkheid om een samenwerking
met nieuwe bemiddelaars op te
starten. De aandacht ging daarom
naar het behoud en de uitbouw
van bestaande productieve
partnerrelaties met daarbij bijzondere
aandacht voor verbetering van
het rendement. Niettegenstaande
een lichte verbetering, bleef het
rendement in Wallonië te laag
waardoor zowel het gemiddeld aantal
zware schades als de gemiddelde
schade-uitkering gevoelig hoger
uitvielen dan in Vlaanderen. Een
uitgewerkt plan moet in de nabije
toekomst leidden tot aanvaardbare
rentabiliteitsratio’s.
Via het distributiesegment
Business Class kon Fidea zich
verder profileren als verzekeraar
voor ondernemingen. De aanpak
op basis van oplossingsgerichte

samenwerking en maatwerk leidde
in 2019 tot een mooie, rendabele
groei van 5% in het segment van de
ondernemingsmakelaars.
In de eerste jaarhelft investeerde
Fidea in de verdere uitbouw
van de samenwerking met haar
bankverzekeringspartners Crelan en
Bank Nagelmackers. Het commercieel
team van Fidea slaagde erin om
een verdere uitdieping en uitbouw
van de verzekeringsportefeuille
te realiseren voor zowel Leven als
Niet-Leven. Ook na het nieuws
van de overname van Fidea door
Baloise Group en vervolgens de
aankondiging van de acquisitie van
Axa Bank door Crelan, stond de
tweede jaarhelft voortdurend in het
teken van de verdere uitvoering van
de bankverzekeringsovereenkomst
met Crelan. De branche NietLeven overtrof ruimschoots de
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vooropgestelde doelstellingen, in
Leven leidde de inspanning echter
niet tot het verhoopte succes.

Marketing
In de eerste jaarhelft lag de nadruk
van de acties in Niet-leven op Elit3,
Fidea’s verzekeringsbundel voor
particulieren, en in Leven op DynaSafe met zijn vernieuwd aanbod
aan beleggingsfondsen. De “Win &
Win-again” actie zorgde voor een
mooie groei in het aantal cliënten die
voor Elit3 kozen, waarin zij naast het
bundelen van hun polissen ook genieten
van onder meer een aantrekkelijk
vrijstellingsregime, een gratis
fietsbijstand en een BOB-waarborg
gedurende de eindejaarsfeesten
en in de zomervakantie. De actie
Dyna-Safe voorzag in een reeks van
workshops in samenwerking met de
fondsbeheerders. De klemtoon lag op
de beleggingsverzekeringen, waarbij
de participerende bemiddelaars stimuli
aangereikt kregen om hun cliënten aan
het beleggen te krijgen.
Sinds april 2019 kunnen bemiddelaars
hun schadegevallen rechtstreeks via de

front-office-toepassing Fiona@Broker
indienen. Om dit aan te kondigen,
werden in het voorjaar roadshows
georganiseerd, die een talrijke opkomst
kenden.
In het najaar overtrof de Trigoonactie “Boost” de doelstellingen. Dat
resulteerde in een mooie groei van
Trigoon, Fidea’s pakket gericht op de
zelfstandigen en kleine ondernemingen
met een jaarlijkse ristorno na een
schadevrij jaar.
Met het oog op de integratie van Fidea
in Baloise Insurance in 2020 werden er,
behalve de Trigoon-actie gericht op het
ondernemingssegment, in het najaar
van 2019 geen nieuwe acties meer
uitgerold.

Merk- en corporate
communicatie
Na de aankondiging van de overname
van Fidea door Baloise Group, werd
de Fidea merkpromotie afgebouwd.
Voor de buitenwereld werd dit ook
zichtbaar toen Baloise Insurance per
1 september het engagement van
Fidea overnam in het veldritteam, dat
het nieuwe veldritseizoen startte als
de Telenet Baloise Lions. Enkele met
Fidea geassocieerde merkproposities
zoals safecycling, smartphonefree
en maatschappelijk verantwoorde
preventie werden wel verder gezet
in afwachting van de eventuele
overname door Baloise Insurance.
Voor de acties en campagnes rond
veilig fietsen, konden we opnieuw
een beroep doen op de Sven Nys
Academy.

Fidea Training
Fidea Training vernieuwde met succes
het aanbod aan productopleidingen.
In het voorjaar werden zowel in de
hoofd- als in de regionale zetel van
Fidea basisopleidingen aangereikt, die
in het najaar gevolgd werden door een
meer lokaal aanbod van cursussen voor
gevorderden.
Tegelijk startte Fidea Training een
project op om zijn werking grondig
te vernieuwen. De resultaten daarvan
zullen meegenomen worden in de
nieuwe samenwerking met Baloise
Insurance. Een concrete realisatie
is alvast de geleidelijke uitrol begin
2020, van enkele korte e-learnings, die
specifiek inzoomen op gekende vragen
van de gebruikers van Fiona@Broker,
Fidea’s front-office-systeem.

Er werd een extra inspanning
geleverd om Fidea als levens- en
beleggingsverzekeraar te promoten.
Lezers van de nieuwssites van
Mediahuis konden via artikels en
video’s, in samenwerking met
fondsenbeheerder BlackRock, allerlei
beleggingstips ontdekken.
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Ondersteunende
activiteiten
Human Resources Management
(HRM)
2019 was een uitdagend en
boeiend HR-jaar. In april kwam de
aankondiging van de overname
van Fidea door Baloise Group.
Daardoor lag de aandacht meteen
op de eerste voorbereidingen
voor een vlotte integratie van de
medewerkers van Fidea bij Baloise
Insurance. Zo werden in overleg
met de vakbondsafgevaardigden de
CAO’s rond mobiliteit en het behoud
van statuut met succes afgerond.
Ondertussen werden ook de eerste
stappen naar integratie gezet met een
bevraging van de leidinggevenden en
de medewerkers.
Fidea werd in 2019 beloond
met een FOPAS-trofee voor de
verzekeringsmaatschappij die in
2018 het op één na beste resultaat

neerzette inzake interne opleidingen.
De aandacht voor de opleidingsnoden
werd ook in 2019 behouden met zowel
specifieke verzekeringstechnische
als competentiegerichte opleidingen.
De focus lag voornamelijk op
het ontwikkelen van duurzame
inzetbaarheid, onder meer met
opleidingen rond veerkracht en
omgaan met veranderingen. Vijftien
kaderleden volgden daarnaast
een opleiding mini-MBA om hun
vaardigheden en blik te verruimen.
In het kader van leadership
werd “360 graden feedback”
als ontwikkelingstool voor de
leidinggevenden georganiseerd.
Alle leidinggevenden werden
ondergedompeld in een
opleiding over het voeren van
ontwikkelingsgesprekken om hun
medewerkers te ondersteunen inzake

duurzame inzetbaarheid. Nieuwe
leidinggevenden kregen een opleiding
als inleiding en ondersteuning in
leadership.
In 2019 ging ook heel wat energie
naar selectie en rekrutering. Om
competente kandidaten te overtuigen
dat Fidea hen een uitdagende
functie kon aanbieden met tal van
ontwikkelingsmogelijkheden, werden
er uiteenlopende acties gelanceerd
zoals employer branding-filmpjes,
studentenbezoeken aan het bedrijf,
aanwezigheid op jobbeurzen en
zoekacties via sociale media. Dit
resulteerde in de aanwerving van
in totaal 39 nieuwe medewerkers
waarvan 26 met een contract van
onbepaalde duur. Andere nog
openstaande plaatsen werden
tijdelijk ingevuld door externen en/of
uitzendkrachten.

Facilitaire diensten
De focus lag op het afronden van
werkzaamheden, gerelateerd aan de
oplevering van de nieuwe hoofdzetel
in Antwerpen.
De permanente aandacht voor de
mobiliteitsinitiatieven in samenwerking
met “Slim naar Antwerpen”,
resulteerde in een verdere daling van
het percentage Fidea-medewerkers
dat met de wagen naar het werk komt,
van 50% naar minder dan 40%.
Er werd dus meer gebruik gemaakt
van het openbaar vervoer en de fiets
werd populair.
De facilitaire diensten bleven ervoor
ijveren dat de collega’s in de meest
optimale omstandigheden hun werk
konden opnemen. Plaatsonafhankelijk
werken in combinatie met thuiswerk,
is intussen stevig ingeburgerd.
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Met het oog op de in 2020 geplande
verhuis naar Baloise Insurance, werden
de voorbereidingen gestart om deze
zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Logistieke diensten
Reeds in 2018 werden de logistieke
diensten grondig geëvalueerd
en uitbesteed, waar dat mogelijk
bleek. Een inkrimping van het aantal
medewerkers met logistieke taken
was het gevolg. De werking met
een kleiner team, in combinatie met
het outsourcen van taken, heeft de
verwachtingen ingelost.

IT
Fidea IT heeft in 2019 haar
dienstverlening aanzienlijk
verbeterd, met name inzake
beveiligingstechnologie en het
verhoogd toezicht op de systeemperformantie. De investeringen
laten de onderneming toe om de
betrouwbaarheid van de diensten
voortaan pro-actiever te beheren. De
monitoring in realtime van de geleverde
services leidt tot systemen, die nog
meer betrouwbaar en veiliger zijn.
De focus lag vooral op
vernieuwende technologieën om de
sleutelcomponenten van de Fideasystemen te upgraden en zo de
langetermijnperformantie te verhogen.

“Claims in the front” bracht marktleidende verbeteringen in de
front-office-werking dankzij een
substantiële bijdrage tot de algemene
cliëntbeleving. Dit meerjarig project
stelt de bemiddelaar in staat om
de cliënten een vlotte digitale
toepassing aan te bieden. Naast de
verzekeringsofferte en het -contract
kan de schadeaangifte voortaan
volledig elektronisch in realtime
worden afgewerkt.
Tot slot gaf de IT van Fidea verder
vorm aan de doelplatformstrategie
van de toekomst, in nauwe
samenwerking met het nieuwe
moederbedrijf Baloise Insurance. Deze
samenwerking biedt tal van boeiende
mogelijkheden om de dienstverlening
naar een hoger niveau te tillen wat
digitale transformatie en positieve
cliëntbeleving betreft.

PMO, Methods & Procurement
Na de toevoeging in 2018 van de
procurement-functie, actualiseerde
PMO & Methods zijn missie, visie
en interne processen. Om interne
cliënten bepaalde aankopen te laten
verrichten zonder tussenkomst van
Procurement, werkte Procesbeheer
een “Self Service Procurement
Proces” tool-kit uit. Daarnaast werd
een contractmanagementtool in
gebruik genomen met oog op het

centraal bewaren en beheren van alle
contracten, zowel met leveranciers als
derden.

voorbereiding van de integratie van
Fidea in Baloise Insurance.

PMO & Methods begeleidde wettelijk
gedreven projecten zoals de nieuwe
minimum voorwaarden BA Auto,
IFRS en CAP. Naast deze wettelijk
vereiste aanpassingen bevatte de
projectportfolio 2019 ideeën in lijn
met Fidea’s strategie: de upload
van documenten, Doccle integratie,
full color-printing en de verdere
uitbreiding van de front-officetoepassing Fiona@Broker, met
onder meer functionaliteiten voor de
uitwisseling van Portima-berichten.

Business Information (BI) zette verder
in op het aanbieden van kwalitatieve
rapportering. De belangrijkste troeven
zijn: de snelle beschikbaarheid en de
betrouwbaarheid van de data, kant-enklaar en op maat van de behoefte van
de interne cliënt. Alle rapporten zijn
raadpleegbaar in een rapporteringstool.
Waar dat opportuun is, ondersteunen
dashboards de interactieve analyse. Het
“Data Quality Dashboard” toont, op
basis van regels en criteria, de evolutie
in de kwaliteit van de data.
Op basis van de eerste ervaringen kon
BI de dataregels stelselmatig verfijnen,
waardoor eventuele diskwaliteit
voortaan beter herkend wordt en de
inspanning van correctieve acties
geoptimaliseerd. De Data Glossary
verzekert binnen de organisatie inzicht
in en eenduidigheid van definities.

De rol van de business-analisten
werd verder uitgediept. Zij
zorgden voor de automatisatie van
documentkwalificatie en werden
betrokken in de projecten “claims in
the front” en “tak 44 consultatie”.
Verder werkten zij mee aan de
implementatie van de nieuwe
minimumvoorwaarden BA Auto en de
aanpassing voor kleine statuten in de
arbeidsongevallenwet. Zij speelden
ook een rol in systeemaanpassingen
na aanbevelingen vanuit Risk en
Audit.

Business Information

Waar het fundament van de
rapportering gebouwd blijft op
gestructureerde data, werd tijdens het
voorbije jaar gestart met textmining
voor het analyseren van nietgestructureerde data zoals woorden
en tekstfragmenten.

Tot slot droeg elke medewerker
binnen PMO & Methods via
het B-More project bij aan de

JAARVERSLAG 2019 — 20

Risk Management
Het risicobeheerraamwerk beschrijft
de aanpak waarmee Fidea risico’s
beheert. Belangrijke onderdelen
zijn het risicobereidheidsraamwerk,
de beschrijving van de taken en
verantwoordelijkheden van de
betrokken partijen, de methodiek
om risico’s te identificeren en te
beoordelen, het rapportageraamwerk
en de beleidslijnen rond specifieke
risico’s.
Fidea past het model met de
drie verdedigingslinies toe. De
operationele departementen
vormen daarin de eerste linie en zijn
eindverantwoordelijk voor de risico’s
die zich in hun domein voordoen. Zij
krijgen daarbij ondersteuning van
de risicobeheerfunctie in de tweede
linie, die advies geeft en controles
uitvoert. In de derde verdedigingslinie
controleert Interne Audit de andere
twee linies.
In 2019 werd de jaarlijkse revisie van
het risicobeheerraamwerk uitgevoerd
en werden de aangepaste teksten door
de Raad van Bestuur goedgekeurd.
Onder coördinatie van departement
Risk beoordeelde Fidea in 2019
de doeltreffendheid van haar
bestuurssysteem. Alhoewel er al
belangrijke vooruitgang geboekt

werd, bleven de beschikbaarheid van
betrouwbare managementrapporten
en datakwaliteit het grootste
aandachtspunt. Verder werden er nog
andere, minder belangrijke, zwakke
plekken in het interne controlesysteem
gedetecteerd. De betrokken
departementen ondernamen de
nodige actie.
Ook in 2019 speelde het Risk
Management Committee ten volle
zijn rol als intern toezichthouder op
het risicobeheer in de eerste linie. Het
Risk Management Committee is een
adviesorgaan van het directiecomité.
Het bestaat uit het voltallige
directiecomité, de controlefuncties
van de tweede linie en enkele andere
functies die voor het toezicht op
het risicobeheer relevant zijn. Het
comité vergaderde tien keer om
alle types van risico’s te bespreken
waarmee Fidea geconfronteerd werd.
Vaste agendapunten maar met een
verschillende frequentie waren onder
andere de Solvency II-positie, asset
liabilitymanagement, bevindingen van
de actuariële functie, het bewaken
van de risicobereidheid, operationele
voorvallen, informatiebeveiliging, de
revisie van de onderdelen van het
risicobeheerraamwerk en controles
op het risicobeheer in de eerste
linie. Verder identificeerde het
Risk Management Committee de

belangrijkste risico’s waaraan Fidea in
2019 blootgesteld was en werd er per
kwartaal over de evolutie en mitigatie
van die risico’s gerapporteerd. Een
aantal van die risico’s komt voort uit
de beperkte schaalgrootte van Fidea,
waarop de fusie met Baloise Insurance
een gunstige invloed zal hebben.
Zaken zoals aanpassingen van de
risicobereidheid, nieuwe of aangepaste
risicobeleidslijnen of de diverse ver
slagen in het kader van de Solvency II-
wetgeving werden eerst onder toezicht
van het Risk Management Committee
uitgewerkt en vervolgens aan het Audit
& Risk Committee en de Raad van
Bestuur voorgelegd.
Productinnovatie of -aanpassingen
en uitbestedingsprojecten werden
voorgelegd aan het New and Active
Product Committee (NAPC), dat in
2019 tien keer vergaderde. Naast het
directiecomité en de controlefuncties
van de tweede linie zijn vrijwel alle
domeinen van Fidea vast of optioneel
in het NAPC vertegenwoordigd. Op
die manier zorgt Fidea ervoor dat
het risicoprofiel van de betrokken
producten vanuit verschillende
invalshoeken onderzocht wordt en de
belangrijkste risico’s herkend worden.
Zoals in de voorbije jaren werden de
operationele voorvallen niet alleen
door het betrokken departement

behandeld, maar werden zij ook in
een centraal register geregistreerd.
Departement Risk controleerde of
de betrokken afdelingen voldoende
actie ondernamen en legde de
operationele voorvallen maandelijks
aan het Risk Management Committee
voor. Departement Risk maakte tevens
een jaaranalyse van de operationele
voorvallen om algemene tendensen en
aandachtspunten bloot te leggen.
Departement Risk keek toe op
het regelmatig bijwerken van het
risico- en controleregister, waarin
alle geïdentificeerde risico’s en hun
bijhorende controlemaatregelen
beschreven staan. Departement Risk
organiseerde ook vier keer een “risicooverleg” met de risicobewakers en hun
(senior) managers. De bedoeling van
dat risico-overleg is om de kennis over
risicobeheer en het risicobewustzijn te
verhogen en de praktische werking van
het risicobeheer in de departementen
te optimaliseren.
Om de bedrijfscontinuïteit te
verzekeren werden de telefooncascade
en de rampenplannen geregeld
geactualiseerd en werd het hervatten
van een aantal activiteiten in de
uitwijklocatie te Braine-L’Alleud
getest. De test bracht geen ernstige
tekortkomingen aan het licht, maar
leidde tot enkele optimalisaties.
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Verder werden ook de disasterrecoveryplannen van de externe
IT-dienstverleners getest. Een
tekortkoming werd gedetecteerd,
geremedieerd en succesvol opnieuw
getest.
De driemaandelijkse berekeningen
volgens de standaardformule
werden correct onder toezicht van
het departement Risk uitgevoerd.
Fidea sloot 2019 af met een solide
Solvency II-ratio van 174%. De
solvabiliteitspositie einde 2018
bedroeg 167%. De invloed van een
dalende renteontwikkeling werd
door Fidea gecompenseerd met een
strategie van marktrisicoafbouw.
Het verslag over de solvabiliteit en
de financiële toestand (SFCR), het
toezichtrapport met kwalitatieve
toelichtingen (RSR) en het verslag van
de beoordeling van het eigen risico
en de solvabiliteit (ORSA) werden
onder coördinatie van departement
Risk opgesteld en overeenkomstig de
verwachtingen van de toezichthouder
opgeleverd.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Fidea’s website bevat het corporate
governance-beleid met duidelijke
richtlijnen, waaraan de relaties
en samenwerking met partners,
organisaties en leveranciers
afgetoetst worden. Fidea verwacht
van haar medewerkers en
verzekeringsbemiddelaars dat zij
dit beleid nauwgezet opvolgen in
het uitvoeren van hun dagelijkse
activiteiten.
Fidea communiceert op een
toegankelijke en transparante
manier over haar activiteiten via dit
jaarverslag, de website, de bijhorende
campagneblogs www.safecycling.
be en www.smartphonefree.be en op
de sociale mediakanalen facebook,
twitter, linkedIn en instagram.
Verkeersveiligheid en
ongevallenpreventie bleven binnen
het maatschappelijk verantwoord
ondernemingsbeleid stevig verankerd.
De focus lag op elke weggebruiker,
maar net iets meer op de fietser. Het
aantal verkeersongevallen met deze
groeiende groep van weggebruikers
steeg jammer genoeg opnieuw.
Het partnership met de Sven Nys

Academy speelde dan ook een
belangrijke maatschappelijke rol. Ook
de Responsible Young Drivers kregen
voor het vijfde jaar op rij financiële
steun voor de organisatie van hun
Europese Nacht zonder Ongevallen
in oktober ‘19. Met hen wijst Fidea op
het belang van alcoholpreventie bij
jonge chauffeurs, ook op een ander
opkomend fenomeen: afleiding achter
het stuur door de smartphone. De BOBcampagnes van Vias, met de steun van
Assuralia, werden eveneens gedeeld.

BEHEER VAN
DE BELEGGINGS
PORTEFEUILLE
Beleggingsbeleid 2019
De Strategische Asset Allocatie
(SAA) werd in 2018 afgestemd op de
marktomgeving met lage rentevoeten
en geoptimaliseerd binnen het
Solvency II-kader door meer obligaties
te vervangen door beleggingen in
minder liquide instrumenten, zoals
private schuldfondsen, private
aandelenfondsen, Nederlandse
hypotheekleningen en gebouwen.
De beleggingen in private
schuldfondsen met hoog en vrij
voorspelbaar rendement werden
onmiddellijk uitgevoerd.

Vanaf juli 2019 trad Baloise
Group als nieuwe eigenaar in de
beslissingsorganen van Fidea toe.
Fidea streeft er sindsdien naar om
haar beleggingsbeheer af te stemmen
op dat van Baloise in voorbereiding
op de juridische fusie in de loop van
2020. Hierbij wordt er zoals voordien
op toegezien dat op elk moment
in de toekomst alle technische
voorzieningen afgedekt blijven,
zelfs onder de meest negatieve
marktomstandigheden terwijl
daarnaast ook het winstpotentieel
bewaakt wordt. De basis hiervoor is
de langetermijnbewaking, waarbij
activa cashflows alle verplichtingen
dekken onder verschillende
marktomstandigheden en aannames
bij een constante asset allocatie,
die evenwel evolueert in de
richting van het Baloise-beleid.
Uiteraard gebeurde dit binnen de
grenzen van de risicobereidheid
van Fidea, die strenger is dan de
Solvency II-regelgeving. De Fideaportefeuille, die door deze benadering
gediversifieerder, met kortere
looptijd en met meer risicovolle maar
rendabelere activa is, evolueerde zo in
de richting van de Baloise-portefeuille,
die meer aansluit bij die van de
klassieke Belgische verzekeraar. De
illiquide beleggingen, die liquiditeit
omruilen tegen hogere rendementen,
werden behouden. Meer volatiele
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beleggingen, met name de USDobligatieportefeuille en wereldwijde
aandelen, werden verkocht. De
opbrengsten hiervan werden niet
onmiddellijk herbelegd omdat de
rentevoeten te onaantrekkelijk geacht
werden en een tijdelijk liquidere
positie wenselijk leek. Door deze
reductie van marktrisico steeg de
Solvency II-ratio die in de loop van
het jaar rond de vooropgestelde 150%
schommelde, tot 174%.
Het beheer van de obligatieen aandelenportefeuilles werd
overgedragen aan Baloise Asset
Management (BAM) door transfert
van de obligaties en aandelen zonder
effectieve verkoop en de analyseen rapporteringssystemen van
Baloise Group werden overgenomen.
Het beheer van de gebouwen
werd overgedragen aan Harvest
Management.

Resultaten in een herstellende
marktomgeving met verder
dalende rentevoeten
Na de zwakke prestaties van vrijwel
alle marktgevoelige activa in 2018 en
vooral eind 2018, volgde een stevig
herstel begin 2019. Voor aandelen
zette dit zich, na een aarzeling
halverwege het jaar, stevig door naar
het jaareinde. De rentevoeten daalden

gestaag en onverwacht sterk tot in
het derde kwartaal, waarna ze wat
opveerden in het laatste kwartaal,
maar het jaar toch beduidend lager
afsloten. Kredietopslagen daalden
terug na hun opstoot eind 2018. Op
cash na presteerden alle activaklassen
goed inclusief illiquide fondsen en
hefboomfondsen. In totaalrendement
in marktwaarde leverden aandelen
inclusief hedges ongeveer 19%,
bonds zo’n 2% en anderen zo’n 6%
op wat het totaal voor Fidea rond
6% brengt. Het BGAAP-resultaat
van de beleggingsmix over 2019 is
2,3% met tevens een stijging van
de ongerealiseerde kapitaalwinsten
met 2,8%. Dit relatief lage BGAAPresultaat wordt nog steeds gedrukt
door de lage rente, waardoor Fidea
genoodzaakt is om tegen lagere
rendementen te herinvesteren.
Fidea blijft flexibel om op
renteschommelingen te reageren.
Door de verkoop van de
USD-obligatieportefeuille en
de wereldaandelen stegen
de liquiditeiten, inclusief
geldmarktfondsen en bedrijfspapier
van 6% naar 21%. Genoteerde
aandelen daalden van 11% naar
7% terwijl private aandelen
van 1% naar 4% stegen met 6%
toegezegd, waarvan de helft

infrastructuur en vastgoed
gerelateerd is. Overheidsobligaties
bleven onveranderd op 28% terwijl
bedrijfsobligaties van 34% tot 23%
daalden door de USD-verkoop. Private
schuldfondsen bleven onveranderd
op 9% belegd kapitaal voor 12%
toegezegd, hedgefondsen op 7% en
vastgoed op 2%.

rendement minder afhankelijk is van
de rentevoeten en de aandelenmarkt.
In 2020 zal Fidea zich verder
integreren en volledig opgaan in
Baloise Insurance.

De Solvency II-ratio steeg van 167%
naar 174% ondanks de lagere rente en
de beduidend kortere duratie van de
activa dan van de verplichtingen. Dit
blijft ruim boven de interne richtlijn
van 150% zoals vastgelegd in het
Risk Management Framework zodat
er ruimte is om in meer renderende
activa te beleggen zodra Baloise
Group hiervoor het licht op groen zet.
Politieke onzekerheid houdt aan
en nationalisme is in opmars in
vele landen. De economische
groei blijft laag, is op korte termijn
onzeker, maar zonder imminente
tekenen van een nakende terugval.
Het aanhoudende ECB-beleid van
financiële repressie blijft attractieve
beleggingsmogelijkheden beperken.
In tegenstelling tot eind 2018 lijken
de risico’s nu minder ingeprijsd wat
2020 onzekerder maakt. Hierom blijft
het aangewezen een gediversifieerde
SAA aan te houden, waarvan het
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Verslag
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN FIDEA
AAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS
De Raad van Bestuur legt u hierbij
zijn verslag voor over de statutaire
jaarrekening over het boekjaar
2019 van FIDEA NV (Fidea of de
Vennootschap).
In 2019 was de maatschappelijke
zetel van Fidea gevestigd te 2018
Antwerpen aan de Delacenseriestraat 1.
Daarnaast had de Vennootschap een
administratieve zetel te 1420 Brainel’Alleud, Place du Luxembourg 1. Sinds
16 juli 2019 maakt de Vennootschap
deel uit van de Zwitserse Baloise
Group die haar hoofdzetel heeft in
Bazel.
De eerste helft van het jaar werd
gekenmerkt door het verkoopproces
dat voorafging aan deze wijziging
in het aandeelhouderschap van
de Vennootschap. Het verstrekken
van toelichting aan kandidaat-

overnemers en hun adviseurs
vergde heel wat capaciteit van het
bedrijf. In het vooruitzicht van de
aandeelhouderswissel werden heel
wat andere initiatieven en lopende
projecten “in wacht” geplaatst.

naamsponsors van de veldritploeg. De
ploeg, die in belangrijke mate heeft
bijgedragen tot de naamsbekendheid
van Fidea, heeft in september het
nieuwe veldritseizoen aangevat onder
de nieuwe naam Telenet Baloise Lions.

Een uitzondering werd gemaakt voor
het verder uitbreiden van Fiona@
Broker met een nieuwe toepassing
“Claims in the front”, die in april met
succes werd uitgerold.

De Vennootschap heeft in de loop van
2019 geen specifieke werkzaamheden
op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling verricht. Sinds oktober
2019 is Fidea’s vermogensbeheer
grotendeels uitbesteed aan Baloise
Asset Management.

Het tweede semester van 2019 stond
in het teken van de voorbereiding
van de integratie en juridische fusie
met Fidea’s zustervennootschap in
Baloise Belgium NV (verder Baloise
Insurance).
Een eerste veruitwendiging hiervan
was de vervanging van Fidea door
Baloise Insurance als één van de twee

In het vierde kwartaal van 2019 heeft
Fidea in samenspraak met Crelan
de vereiste acties genomen om
de resterende samenwerking met
exclusieve verzekeringsagenten op
korte termijn te vervangen door een
samenwerking op niet-exclusieve
basis.

Op 5 december 2019 hebben Crelan
NV en Crelan Insurance NV de
bankverzekeringsovereenkomst
met Fidea opgezegd op
basis van de wijziging van
het aandeelhouderschap,
met inachtneming van de
daartoe contractueel voorziene
opzeggingstermijn van 12 maanden.
Eind 2019 heeft Fidea aan de
Nationale Bank van België een dossier
ter goedkeuring voorgelegd om haar
portefeuille rechtsbijstand (tak 17)
vanaf 1 april 2020 over te dragen
aan de EUROPESE MAATSCHAPPIJ
VOOR SCHADEREGELING EN
EXPERTISE NV (kortweg Euromex),
een dochteronderneming van Baloise
Insurance. Vanaf die datum en tot
aan de datum van de juridische fusie,
zal Fidea net zoals Baloise Insurance,
geen eigen rechtsbijstandsproduct
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meer aanbieden maar een Euromex
rechtsbijstandsproduct.
Tegen deze achtergrond wist het
bedrijf zijn activiteiten onverminderd
verder te zetten. Zo werd er in 2019
in alle distributiekanalen een mooie
groei in de productie Niet-Leven
gerealiseerd. In het distributienet is de
wijziging in het aandeelhouderschap
positief onthaald. Uit marktonderzoek
van eind december blijkt de
tevredenheid van Fidea’s
distributienet zelfs nog verder
gestegen, terwijl deze ook vorig jaar
al aanzienlijk was toegenomen.
De Raad van Bestuur is de
medewerkers en distributiepartners
zeer erkentelijk voor hun
professionaliteit, toewijding en
loyaliteit in het voorbije jaar.

Resultaat 2019
Fidea eindigde 2019 met een bruto
uitgegeven premievolume van
EUR 298,8 miljoen: EUR 221,9 miljoen
in Niet-Leven en EUR 76,8 miljoen
in Leven. In Niet-Leven beliep de
brutowinst EUR 15,4 miljoen, een
daling van EUR 0,9 miljoen ten
opzichte van boekjaar 2018.
Het resultaat van de activiteit Leven
leverde een bruto winst op van
EUR 0,5 miljoen na EUR 5,5 miljoen

vrijval van het fonds voor toekomstige
toewijzingen. Het niet-technisch
resultaat toonde een verlies van
EUR 1,0 miljoen en de belastinglast
kwam uit op EUR 2,1 miljoen.
Het boekjaar sloot af met een netto
winst van EUR 12,8 miljoen.
In de beleggingsportefeuille
beëindigde Fidea 2019 met
EUR 1,9 miljard aan beleggingen,
wat (exclusief tak 23) een resultaat
van EUR 59,9 miljoen genereerde of
3%. Dit resultaat kan verder verdeeld
worden over de verschillende takken
van het bedrijf met EUR 28,2 miljoen
voor Leven, EUR 18,4 miljoen voor
Niet-Leven en EUR 13,4 miljoen voor
niet-technisch.

Beleggingsportefeuille
Inzake beleggingen was 2019
een sterk jaar waarbij alle
activaklassen naar of boven de
verwachtingen presteerden. Het
totale marktrendement bedroeg
ongeveer 6%. Boekhoudkundig
(BGAAP) bleef dit beperkt tot 2,8% of
EUR 60 miljoen op een gemiddelde
activawaarde van EUR 2 180 miljoen.
Wel eindigde 2019 met
EUR 62 miljoen ongerealiseerde winst
wat EUR 70 miljoen of 3,2% van de
activa meer is dan de EUR -8 miljoen
per eind 2018.

Dividenden, inclusief inkomsten van
private schuldfondsen, leverden
EUR 26 miljoen op wat EUR 13 miljoen
lager is dan in 2018. Deze lagere
opbrengst is voornamelijk het gevolg
van de uitbetaling in december 2018
van een interim dividend van
EUR 11 miljoen op het
wereldaandelenfonds van
EUR 126 miljoen dat geen
uitbetalingsmarge overliet vooraleer
dit fonds in 2019 werd verkocht.
Netto-interesten leverden
EUR 14 miljoen op wat EUR 7 miljoen
lager is dan 2018, voornamelijk
door de verkoop van de USDobligatieportefeuille in juli. Nettogerealiseerde meerwaarden lagen
met EUR 17 miljoen dan weer
EUR 16 miljoen hoger dan in 2018,
voornamelijk als gevolg van een
uitgebreide herschikking van de
aandelenportefeuille in het vierde
kwartaal van 2019. Waardecorrecties
met EUR +6 miljoen waren beduidend
beter dan de EUR -19 miljoen van
2018, voornamelijk een gevolg
van de tegenstelling tussen sterke
markten in 2019 en zwakke in 2018
zoals ook uit de toename van de
ongerealiseerde winst blijkt. Overige,
waaronder hedgingkosten en andere
beleggingskosten, waren met
EUR ‑2 miljoen ook beduidend beter
dan de EUR ‑14 miljoen in 2018.

Afgeleide producten worden
gebruikt om economische risico’s af
te dekken, vooral vanuit Solvency
II- perspectief. Meer bepaald werden
tot aan de verkoop van de USDportefeuille valutatermijncontracten
afgesloten om de blootstelling
aan dollarwisselkoersrisico te
neutraliseren en worden putopties
gebruikt om het marktrisico
en de Solvency II-kapitaalkost
van de aandelenportefeuille te
verminderen. Vanaf december
2019 aligneerde Fidea zich voor
deze aandelenindekking volledig
met Baloise Insurance. Na de USDobligatieverkoop in juli 2019, wordt
de resterende USD 50 miljoen
blootstelling in private aandelen en
schuldfondsen niet langer afgedekt.
Als gevolg van de huidige
marktomstandigheden en in
het bijzonder als gevolg van het
steeds lagere rendement uit lange
termijnobligaties, houdt Fidea bewust
de looptijd van haar vastrentende
portefeuille korter dan de looptijd van
de illiquide technische voorzieningen.
Dit is gebaseerd op een lange termijn
analyse van risico en rendement,
uiteraard binnen de grenzen van de
risicobereidheid zoals vastgelegd in
het Risk Management Framework. De
afwijking in beleggingsmix vergeleken
met andere Belgische verzekeraars
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werd iets kleiner door de toenadering
tot de mix van Baloise Insurance
en zal sterk verwateren wanneer
de portefeuilles in 2020 effectief
samensmelten.
De desinvestering in aandelen
en USD-obligaties had vooral tot
doel om de inkomstenstroom
minder volatiel te maken door
ruimte te creëren voor belegging
in activa met meer voorspelbare
inkomstenstromen en hogere
rendementen per eenheid SCR, zoals
Nederlandse hypotheekleningen of
private schuldfondsen. Bovendien
is Fidea voornemens haar
vastgoedportefeuille, die momenteel
slechts 2% van haar beleggingen
bedraagt, uit te breiden na de pauze
ingelast omwille van de verandering
van eigenaar. Van deze herschikking
van de beleggingen verwachten we
dat het korte termijnbeleggingsrisico,
maar vooral het lange termijnrisico
zal verminderen en het voorspelbare
inkomen zal toenemen.
De aandelen en obligaties in euro’s
worden vanaf het vierde kwartaal
van 2019 adviserend door Baloise
Asset Management (BAM) beheerd,
dat tevens een deel van de andere
beleggingen actief wil ondersteunen.
Custody van de door BAM beheerde
activa is verplaatst naar BNP Paribas

Securities Services Luxemburg
zoals voor de Baloise activa. De
Vennootschap doet verder een
beroep op KBC Securities en KBC
Bank voor een gedeelte van de
activa onder eigen Fidea beheer. Het
vastgoedbeheer is overgedragen
aan Harvest Management, dat ook
het vastgoed van Baloise Insurance
beheert. Fidea heeft zich volledig
ingeschakeld in het Baloise-systeem
voor beheer, boekhoudkundige
verwerking en rapportage, met name
het Simcorp-systeem. Fidea voert
de data van dit systeem nog in haar
AX boekhoudsysteem in. Na de
juridische fusie met Baloise Insurance
in 2020 zullen ook alle Fidea-activa
automatisch in het SAP-systeem van
Baloise Insurance verwerkt worden.

Bestemming van het resultaat
Het boekjaar 2019 sluit af met een
te bestemmen winst van EUR 12,8
miljoen. Overeenkomstig de wettelijke
en statutaire bepalingen stelt de Raad
van Bestuur u voor het resultaat van
het boekjaar over te dragen naar het
volgende boekjaar.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt EUR
365,9 miljoen, een toename van 3,6%
tegenover eind vorig jaar.
Met een ratio van 174% voldoet Fidea

ruimschoots aan de vereiste solvabiliteit.
Het nazicht en de goedkeuring van deze
rapportering door de externe revisor
volgt later.

CORPORATE
GOVERNANCE EN
STATUTAIRE
BENOEMINGEN
Ontslagen en statutaire
benoemingen
De gewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders nam op 10 april 2019
akte van het ontslag van bestuurder
Koen Vanvinckenroye, met uitwerking
van 31 januari 2019.
Verder besloot de Algemene
Vergadering op voorstel van de Raad
van Bestuur tot herbenoeming van PwC
Bedrijfsrevisoren BV als Commissaris
van de Vennootschap, met als vaste
vertegenwoordigers de heren Kurt
Cappoen en Gregory Joos, voor een
termijn van drie jaar die een einde
neemt bij de afsluiting van de Algemene
Jaarvergadering van Aandeelhouders in
2022.
Tot slot verleende de Algemene
Jaarvergadering kwijting aan de leden
van de Raad van Bestuur, voormalig
bestuurder Koen Vanvinckenroye en
Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV

voor de uitoefening van hun mandaat in
het boekjaar 2018.
Op 20 maart 2019 hebben de
aandeelhouders van Fidea bij eenparige
schriftelijke besluiten overeenkomstig
artikel 536 en 556 van het Wetboek
van vennootschappen besloten de
clausule “termination in the event of
a change of control” (beëindiging bij
verandering van controle) te ratificeren
in de gewijzigde en aangepaste
bankverzekeringsovereenkomst die
de Vennootschap op 1 oktober 2018
heeft gesloten met Crelan NV en Crelan
Insurance NV.
Op 16 juli 2019 heeft de enige
aandeelhouder van Fidea bij schriftelijke
besluiten overeenkomstig de artikelen
536 §1 en 646 §2 van het Wetboek
van Vennootschappen, het ontslag
bevestigd uit hun functie als bestuurder
van de Vennootschap van de heren
Kevin Shum, Lan Tang en Jacobus Kuin,
dit met onmiddellijke ingang, en van
de heer Hui Chen, met ingang van 1
september 2019 en tussentijdse kwijting
verleend voor de uitoefening van hun
bestuursmandaat in het boekjaar 2019
tot en met 16 Juli 2019, fraude, grove
nalatigheid of opzet uitgezonderd.
Verder heeft de enige aandeelhouder
op 16 juli 2019 met onmiddellijke
ingang de heren Henk Janssen, Joris
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Smeulders, Wim Kinnet, Gert Vernaillen
en mevrouw Kathleen Vergote benoemd
tot bestuurder van de Vennootschap.
De Nationale Bank van België heeft op
9 juli 2019 haar instemming betuigd
met voormelde benoemingen. Het
mandaat van deze bestuurders zal
eindigen onmiddellijk na het sluiten
van de gewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders die zal besluiten
over de jaarrekening voor het boekjaar
eindigend in 2024.
Op 20 november 2019 nam de enige
aandeelhouder van de Vennootschap
overeenkomstig de artikelen 536 §1 en
artikel 646 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen, akte van het akkoord
van PwC Bedrijfsrevisoren BV per brief
van 26 september 2019 om ontslag te
nemen uit het mandaat als Commissaris
van de Vennootschap, met uitwerking
vanaf de ondertekening van het
aandeelhoudersbesluit.
Reden voor de voortijdige verbreking
van het mandaat van PwC
Bedrijfsrevisoren BV was het voornemen
van de nieuwe aandeelhouder om
binnen de Vennootschap dezelfde
groepsauditor als binnen de andere
maatschappijen van de Baloise Group
aan te stellen. De enige aandeelhouder
van Fidea heeft daarbij kwijting verleend
aan PwC Bedrijfsrevisoren BV voor
de uitvoering van het mandaat als
Commissaris in 2019.

Vervolgens heeft de enige
aandeelhouder van Fidea op
voorstel van de Raad van Bestuur
EY Bedrijfsrevisoren BV, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw
Christel Weymeersch, benoemd als
Commissaris van de Vennootschap voor
een termijn van drie jaar, die een einde
neemt bij de afsluiting van de gewone
Algemene Jaarvergadering in 2022. Het
directiecomité van de Nationale Bank
van België heeft op 7 oktober 2019
ingestemd met deze aanstelling.

Vergaderingen van
de Raad van Bestuur
In de loop van 2019 vergaderde de
Raad van Bestuur in totaal negen maal
en werd éénmaal een beslissing via
schriftelijke besluitvormingsprocedure
genomen conform artikel 21.6 van
de Statuten. Naast de geplande
kwartaalvergaderingen vonden vijf ad
hoc vergaderingen plaats.
Op 9 januari 2019 keurde de Raad van
Bestuur het budget voor 2019 en de
meerjarenplanning tot en met 2021
goed.
Naar aanleiding van de beëindiging
van het bestuursmandaat van Chief
Operations Officer (COO) Koen
Vanvinckenroye, besliste de Raad
van Bestuur op 25 januari over
een herverdeling van taken in het
directiecomité. De COO-functie wordt

sinds 31 januari 2019 ingevuld door
voormalig Chief Commercial Officer
(CCO) Mark Wouters terwijl Chief
Executive Officer (CEO) Edwin Schellens
de CCO-functie invult in afwachting van
de invulling van deze vacature.
In de loop van 2019 keurde de Raad van
Bestuur de jaarlijkse herziening goed
van Fidea’s risicobeheer raamwerk en
van de verschillende beleidslijnen erin
vervat.
Op de kwartaalvergaderingen van maart
en september besliste de Raad van
Bestuur, op advies van het Audit- en Risk
Comité, onder meer over de opstelling
van halfjaarlijkse jaarrekeningen in
overeenstemming met de Belgische
algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving (BGAAP).
Op de eerste kwartaalvergadering van
2019 hechtte de Raad van Bestuur zijn
goedkeuring aan het verslag van het
directiecomité over de adequaatheid
van Fidea’s bestuurlijk systeem, in
overeenstemming met circulaire
NBB_2016_31. Verder keurde de Raad
van Bestuur de jaarlijkse herziening
van Fidea’s Interne Audit charter en
Compliance charter goed. Tevens
beoordeelde de Raad de adequaatheid
van Fidea’s compliance functie.
Aansluitend werd het compliance
jaaractie- en monitoringplan voor 2019
goedgekeurd.

Een ad hoc Raad van Bestuur keurde
op 18 april 2019 Fidea’s Solvency and
Financial Condition Report (SFCR)
goed. Op de kwartaalvergadering van
juni werden onder meer Fidea’s “Own
Risk Self Assessment” (het ORSArapport), een nieuwe beleidslijn Fidea
voor de preventie van witwassen en
de financiering van terrorisme en
het activiteitenrapport van de Antimoney Laundering Compliance Officer
(AMLCO) over 2018 goedgekeurd.
De wijziging in het aandeelhouderschap
van Fidea op 16 juli 2019 ging gepaard
met de ontslagneming van bestuurders
die als vertegenwoordiger van de
vorige aandeelhouder optraden en de
benoeming van nieuwe bestuurders.
Naar aanleiding van deze wijzigingen
heeft de Raad van Bestuur op 16 juli
2019 de heren Henk Janssen en Joris
Smeulders respectievelijk benoemd tot
Voorzitter van de Raad van Bestuur
en voorzitter van het Benoemings-,
Governance en Remuneratiecomité.
Op advies van het Benoemings-,
Governance- en Remuneratiecomité
heeft de Raad van Bestuur ook beslist
over de vernieuwde samenstelling
van het directiecomité en van de
adviesorganen van de Raad van Bestuur.
Het reglement van interne werking van
het directiecomité werd aangepast
om rekening te houden met de nieuw
gecreëerde functie van Vice-CEO.
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De Raad van Bestuur hechtte
verder zijn goedkeuring aan twee
beoogde overeenkomsten inzake
vermogensbeheer met Baloise Asset
Management International AG, na
te hebben vastgesteld dat deze
overeenkomsten de Vennootschap tot
voordeel strekken en in haar belang zijn,
rekening houdend met de geplande
integratie van de Vennootschap binnen
de Baloise Group. Ook besliste de Raad
van Bestuur bijzondere machten inzake
Fidea’s Asset Management toe te
kennen aan Baloise Insurance.
Op de kwartaalvergadering van
september besloot de Raad van
Bestuur om aan de Algemene
Vergadering een voorstel voor te
leggen om PwC Bedrijfsrevisoren BV
als Commissaris van Fidea te vervangen
door EY Bedrijfsrevisoren BV,
groepsauditor binnen de Baloise Group.
In het vooruitzicht van de beoogde
fusie en integratie van Fidea met
Baloise Insurance, besliste de Raad van
Bestuur in het derde en vierde kwartaal
van 2019 om al enkele van de Fidea
IFRS en BGAAP boekhoudprincipes
– in het bijzonder met betrekking
tot de beleggingsportefeuille en de
waarderingsregels van de technische
voorzieningen - in overeenstemming
te brengen met deze van Baloise
Insurance. Verder keurde de Raad

van Bestuur in het vierde kwartaal
onder meer enkele wijzigingen in het
beleidskader verloning en in de interne
audit planning voor 2020 goed.
Alle bovenstaande besluiten werden
genomen, rekening houdend met de
aanbevelingen en bemerkingen van de
respectievelijke adviescomités van de
Raad van Bestuur.
Onder voorbehoud van voorafgaande
goedkeuring door de NBB keurde de
Raad van Bestuur op 30 december
2019 bij schriftelijke besluiten
overeenkomstig artikel 26.1. van de
Statuten de beoogde overdracht per
1 april 2020 goed van de portefeuille
verzekeringen Rechtsbijstand van
Fidea aan Euromex overeenkomstig de
procedure van artikelen 102-106 van de
Wet van 13 maart 2016 op het statuut
van en het toezicht op de verzekeringsof herverzekeringsondernemingen
en de artikelen 17 en 18 van de Wet
van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen.

Vergaderingen van het
Audit- en Risk-comité
Het Audit- en Risicocomité
vergaderde in 2019 zes keer. Elk van
deze vergaderingen werd gehouden
in aanwezigheid van de onafhankelijke
bestuurders Pierre Lefèvre en
Kathleen Steel. Over elke vergadering
werd verslag uitgebracht op de
daarop volgende vergadering van de
Raad van Bestuur.
De meerderheid van de leden
van het Audit- en Risicocomité is
onafhankelijk zoals de wet vereist.
Zowel mevrouw Steel als de heer
Lefèvre voldoen aan de vereisten van
artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen om als onafhankelijk
bestuurder te worden gecertificeerd.
Het doctoraat in de Economie van
mevrouw Steel, gecombineerd met
haar jarenlange ervaring in nationaal
en internationaal management in
de banksector en het universitair
diploma bedrijfsadministratie van de
heer Lefèvre, in combinatie met zijn
jarenlange nationale en internationale
ervaring als gedelegeerd bestuurder
en niet-uitvoerend bestuurder in de
verzekeringssector, geven blijk van hun
expertise in de verschillende domeinen
die aan het Audit- en Risk Comité zijn
toevertrouwd.

De boekhoudkundige staten in BGAAP
en IFRS, de Solvency II-positie van
de onderneming en adequaatheid
van de technische voorzieningen
vormden een vast agendapunt op elke
kwartaalvergadering.
Elk kwartaal werd ook uitvoerig
gerapporteerd over gebeurlijke
of verwachte incidenten bij de
boekhoudkundige afsluiting en
relevante wijzigingen en beslissingen
ten opzichte van de vorige
kwartaalafsluiting.
De Interne Auditor rapporteerde
elk kwartaal over zijn belangrijkste
bevindingen naar aanleiding van
afgesloten audits, de realisatie van
het auditplan en de uitstaande auditaanbevelingen uit afgesloten audits.
Op kwartaalbasis werd ook het
risico-, actuariële en compliancefunctieverslag besproken, met
daarin een overzicht van evoluties
in de financiële, niet-financiële,
compliance- en strategische risico’s
sinds de vorige rapportering. Het
Audit- en Risico Comité werd tevens
geïnformeerd over ontwikkelingen in
compliance-domeinen en regelgeving
en over de communicatie met de
toezichthoudende autoriteiten en
ontvangen kennisgevingen.
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PwC Bedrijfsrevisoren BV rapporteerde
over zijn evaluatie en conclusies bij
Fidea’s Solvency II-rapportering
per 30 juni 2019. De Commissaris
rapporteerde over zijn auditplanning en
zijn controlebevindingen, met inbegrip
van zijn bevindingen bij controle van
de openingsbalans van Fidea voor de
opname ervan in Baloise Group.
Het Audit- en Risicocomité besprak
het winstdelingsrapport over 2018 en
de respectievelijke rapporten van de
tweede lijn over hun activiteiten in 2018.
Het beoordeelde de effectiviteit van de
Compliance functie.
Het Comité bracht advies uit aan de
Raad van Bestuur in verband met de
opmaak van de boekhoudkundige
staat in BGAAP, wijzigingen in de
waarderingsregels in BGAAP en IFRS,
het jaaractie- en monitoringplan van
Compliance en wijzigingen in de Interne
Audit-planning.
De door de NBB in het kader van
Solvency II vereiste rapporten (SFCR
en ORSA) werden voor advies aan het
Audit- en Risicocomité voorgelegd
voorafgaand aan de goedkeuring ervan
door de Raad van Bestuur. Verder
formuleerde het Comité aanbevelingen
aan de Raad van Bestuur over de
jaarlijkse actualisatie van Fidea’s
risicobeheerraamwerk en diverse
beleidslijnen en charters betreffende de
tweede en derde lijn.

Tenslotte adviseerde het Audit- en
Risicocomité de Raad van Bestuur
om een voorstel tot de herbenoeming
van de Commissaris op de gewone
Algemene Jaarvergadering ter
goedkeuring voor te leggen en
om in het laatste kwartaal van
2019 een voorstel tot wijziging van
de Commissaris ter beslissing te
agenderen.

Vergaderingen van het
Nominatie-, Governance en
Remuneratiecomité
In de loop van 2019 vergaderde
het Nominatie-, Governance en
Remuneratiecomité vijf keer. De
voorzitter van het Comité bracht over
elke vergadering verslag uit aan de
Raad van Bestuur.

- de herverdeling van taken in het
directiecomité naar aanleiding van
wijzigingen in zijn samenstelling;
- de vernieuwing van de samenstelling
van de adviserende comités van de
Raad van Bestuur naar aanleiding
van wijzigingen in de samenstelling
van de Raad van Bestuur;
- een gedetailleerd functieprofiel met
betrekking tot nieuwe functie van
Vice-CEO in het directiecomité en
wijziging in het reglement van interne
werking van het directiecomité om
deze aanpassing te reflecteren;
- de modaliteiten en verschuldigde
vergoedingen in het kader van de
beëindiging van de samenwerking
met bepaalde directieleden;

Het Comité legde aan de Raad van
Bestuur diverse aanbevelingen ter
goedkeuring voor met betrekking
tot onderwerpen binnen zijn
adviesdomein, zoals:

- de prestatiebonus van de
directieleden voor het prestatiejaar
2018;

- de jaarlijkse herziening van Fidea’s
remuneratiebeleid;

- de toepasselijke bedrijfsmatrix
voor het prestatiejaar 2019 die
mede bepalend is voor de variabele
vergoeding van werknemers;

- de jaarlijkse evaluatie van diverse
beleidslijnen met betrekking tot
corporate governance;
- de jaarlijkse beoordeling van
de toereikendheid van het
governancesysteem van Fidea;

In maart 2019 adviseerde het
Comité aan de Raad van Bestuur om
voorgestelde aanpassingen in Fidea’s
beloningsbeleid goed te keuren.
De aanpassingen waren vooral
bedoeld om het beloningsbeleid in lijn
te brengen met verduidelijkingen die
de NBB in haar circulaire 2018/23 van
13 september 2018 uitbracht.
In lijn met het aangepaste beleid,
bracht het Comité advies uit
over de variabele verloning van
de verantwoordelijken voor de
onafhankelijke controlefuncties voor
het prestatiejaar 2018. Ook adviseerde
het Comité de Raad van Bestuur om
het maandsalaris en de voorgestelde
parameters voor de berekening
van de variabele verloning van de
respectievelijke verantwoordelijken
voor de Compliance-functie en de
Actuariële functie goed te keuren.

- de methodologie, KPI en
doelstellingen voor de berekening
van de prestatiebonus voor het
prestatiejaar 2019 van de leden van
het directiecomité.
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BELANGRIJKSTE
RISICO’S
De belangrijkste risico’s van Fidea als
verzekeringsonderneming bestaan uit:
1. Het kredietrisico ten opzichte van de
uitgevers van schuldinstrumenten
in de beleggingsportefeuille
en ten opzichte van
herverzekeringsmaatschappijen.
Deze risico’s worden beheerd en
beperkt door het aandeel en de
kwaliteit van elk type van belegging
in de portefeuille te normeren.
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 acceptatie- en
tariferingsbeleid en een correct
beleid inzake schadereservering;
4. Operationele risico’s die ontstaan
uit mogelijks inadequate of falende
interne processen, mensen, systemen
of externe factoren.

5. De onzekerheid over de draagwijdte
en impact van evoluties in het
wetgevend kader, met inbegrip van
wijzigingen in de interpretatie van
bestaande wetgeving.
6. De impact van potentiële
veranderingen in de markt als
gevolg van veranderingen in het
distributielandschap, de versnelde
ingebruikname van disruptieve
technologieën en nieuwe
businessmodellen.
In het tweede kwartaal van 2020 beogen
Fidea en Baloise Insurance te fuseren
door overneming in de zin van artikel 12:2
van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De voorgenomen fusie
past in de context van de voorgenomen
consolidatie binnen de Baloise Group na
de overname van Fidea op 16 juli 2019
en de rationalisering en vereenvoudiging
van het Belgische gedeelte van de
Baloise groepsstructuur waarvan beide
fuserende vennootschappen deel
uitmaken. Na voltooiing van de fusie zal
Fidea als overgenomen vennootschap
worden ontbonden zonder vereffening
en van rechtswege ophouden te bestaan.
Voorafgaand aan de fusie zal Fidea haar
rechtsbijstandsverzekeringsactiviteiten
overdragen aan Euromex NV, een
dochtervennootschap van Baloise
Insurance.

De Raad van Bestuur is niet op de
hoogte van andere gebeurtenissen die
zich na de afsluiting van het boekjaar
hebben voorgedaan en die een
belangrijke invloed zouden kunnen
hebben op de ontwikkeling van de
Vennootschap, noch is hij op de
hoogte van andere omstandigheden
die een dergelijke invloed zouden
kunnen hebben.
De Raad van Bestuur verzoekt u hierbij
om de bestuurders, de voormalige
bestuurders Koen Vanvinckenroye,
Lan Tang, Kevin Shum, Jacobus Kuin
en Hui Chen en de commissarissen
PwC Bedrijfsrevisoren BV en EY
Bedrijfsrevisoren BV bij afzonderlijke
stemming kwijting te verlenen voor
het mandaat dat zij gedurende
het afgelopen boekjaar hebben
uitgeoefend.
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Jaarrekening

Balans op 31-12-2019

CODES

31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

B. Immateriële activa

21

23.277.190

41.788.185

-44%

I. Oprichtingskosten

211

0

0

II. Immateriële vaste activa

212

23.277.190

41.788.185

1. Goodwill

212.1

3.309.747

3.539.230

2. Overige immateriële vaste activa

212.2

19.967.443

37.845.899

3. Vooruitbetalingen

212.3

0

403.056

22

1.855.461.271

2.176.764.794

-15%

221

29.900.650

33.795.201

-12%

ACTIEF

C. Beleggingen
I. Terreinen en gebouwen
1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden

221.1

17.959.829

21.154.603

2. Overige

221.2

11.940.821

12.640.598

210.244

210.244

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen

222

- Verbonden ondernemingen

222.1

0

0

- Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

222.2

210.244

210.244

223

1.825.133.992

2.142.579.156

1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten

223.1

584.997.687

732.102.314

2. Obligaties en andere vastrentende effecten

223.2

1.070.627.200

1.363.774.744

3. Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen

223.3

0

0

4. Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten

223.4

627.825

1.454.867

5. Overige leningen

223.5

1.098.877

1.273.152

6. Deposito’s bij kredietinstellingen

223.6

167.408.285

41.065.000

7. Overige

223.7

374.118

2.909.079

216.385

180.193

III. Overige financiële beleggingen

IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen

224

-44%

0%

-15%

20%
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ACTIEF

CODES

31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

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

173.938.829

122.967.279

41%

Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen

24

85.440.881

98.956.733

-14%

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

241

61.531

0

100%

II. Voorziening voor verzekering ‘Leven’

242

136.841

140.679

-3%

III. Voorziening voor te betalen schaden

243

85.242.509

98.816.054

-14%

41

40.335.628

42.636.768

-5%

411

22.173.267

23.568.920

-6%

1. Verzekeringsnemers

411.1

5.458.226

5.385.265

2. Tussenpersonen

411.2

9.339.392

10.366.648

3. Overige

411.3

7.375.649

7.817.007

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

412

4.394.573

2.481.487

77%

III. Overige vorderingen

413

13.767.788

16.586.361

-17%

301.831.489

42.656.775

608%

E. Vorderingen
I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

F. Overige activabestanddelen

25

I. Materiële activa

251

1.156.283

1.799.716

-36%

II. Beschikbare waarden

252

300.675.206

40.857.059

636%

III. Eigen aandelen

253

0

0

10.058.136

13.223.272

-24%
-27%

G. Overlopende rekeningen (staat nr. 4)

431/433

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden

431

9.165.753

12.554.612

II. Overgedragen acquisitiekosten

432

0

0

III. Overige overlopende rekeningen

433

892.383

668.660

33%

2.490.343.424

2.538.993.806

-2%

TOTAAL

21/43
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31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

11

365.856.989

353.070.906

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

23.871.674

23.871.674

0%

1.

114.1

21.837.581

21.837.581

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

115

96.361.353

83.575.270

15%

Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen

13

67.500.000

73.000.000

-8%

C. Technische voorzieningen

14

1.795.306.473

1.903.035.165

-6%

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

141

48.312.408

47.107.938

3%

II. Voorziening voor verzekering "leven"

142

1.176.042.009

1.271.901.226

-8%

III. Voorziening voor te betalen schaden

143

481.418.301

504.189.467

-5%

IV. Voorziening voor winstdeling en restorno's

144

4.606.455

3.784.477

22%

V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen

145

63.769.651

60.057.548

6%

VI. Andere technische voorzieningen

146

21.157.649

15.994.509

32%

173.938.829

122.967.279

41%

PASSIEF
A. Eigen vermogen

Wettelijke reserve

V. Overgedragen resultaat

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

CODES

15
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31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

16

323.630

572.475

-43%

I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

161

0

0

III. Andere voorzieningen

163

323.630

572.475

-43%

PASSIEF
E. Voorzieningen voor overige risico's en kosten

CODES

F. Deposito's ontvangen van herverzekeraars

17

52.505.846

40.190.903

31%

G. Schulden

42

34.417.610

37.971.212

-9%

I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

421

22.339.450

21.098.574

6%

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

422

1.946.079

2.408.346

-19%

IV. Schulden t.a.v. kredietinstellingen

424

0

0

V. Overige schulden

425

10.132.081

14.464.292

425.1

6.562.054

6.334.475

425.2

3.570.027

8.129.817

494.047

8.185.866

-94%

2.490.343.424

2.538.993.806

-2%

1.

Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

2. Overige
H. Overlopende rekeningen (staat nr. 8)

434/436

TOTAAL

11/43

-30%
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31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

710

212.429.292

204.513.423

4%

a) Brutopremies

710.1

221.908.499

212.952.063

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

710.2

8.336.268

7.569.365

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

710.3

-1.204.470

-869.275

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

710.4

61.531

0

31.497.649

32.487.290

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING
1. Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

2bis. Opbrengsten van beleggingen

CODES

712

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

712.1

0

0

b) Opbrengsten van andere beleggingen

712.2

14.338.658

23.221.535

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

712.3

3.740.116

1.075.987

d) Meerwaarden op de realisatie

712.4

13.418.875

8.189.768

-3%

3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering

714

60.610

30.056

102%

4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

610

117.723.543

114.497.859

3%

a) Betaalde netto-bedragen

610.1

125.010.674

123.138.069

aa) bruto-bedragen

610.11

128.548.339

127.609.735

bb) deel van de herverzekeraar (-)

610.12

3.537.665

4.471.666

610.2

-7.287.131

-8.640.210

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

610.21

-20.597.244

3.828.199

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

610.22

13.310.113

-12.468.409
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TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

CODES

31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

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

611

-5.163.140

5.466.543

-194%

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

612

2.106.193

1.795.287

17%

7. Netto-bedrijfskosten (-)

613

82.342.589

80.760.624

2%

a) Acquisitiekosten

613.1

59.957.674

58.361.413

c) Administratiekosten

613.3

22.973.620

22.905.964

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

613.4

588.705

506.753

7bis. Beleggingslasten (-)

614

13.130.387

19.137.503

-31%

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

616

4.390.313

4.973.039

-12%

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

619

-3.712.103

-5.053.116

-27%

Winst (+)

710/619

15.419.283

16.279.884

-5%

Verlies (-)

619/710

0

0

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

31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

720

76.827.340

90.109.216

-15%

a) Brutopremies

720.1

76.845.206

90.161.357

b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

720.2

17.866

52.141

54.139.407

52.524.514

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING
1. Premies, onder aftrek van herverzekering

2. Opbrengsten van beleggingen

722

3%

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

722.1

0

0

b) Opbrengsten van andere beleggingen

722.2

25.504.774

34.215.542

c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

722.3

7.787.700

2.254.759

d) Meerwaarden op de realisatie

722.4

20.846.933

16.054.213

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

723

26.842.476

7.516.528

257%

4. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering

724

752.467

689.580

9%

5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

620

159.649.614

145.302.859

10%

a) Betaalde netto-bedragen

620.1

161.800.205

141.718.323

aa) bruto-bedragen

620.11

161.800.205

141.925.162

bb) deel van de herverzekeraars (-)

620.12

0

206.839

620.2

-2.150.591

3.584.536

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

620.21

-2.150.591

3.584.536

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

620.22

0

0

44.072.508

44.528.405

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+)

621

-1%
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TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

CODES

31/12/2019

31/12/2018

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

621.1

76.331.664

57.371.134

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

621.2

-32.259.156

-12.842.729

% VERSCHIL
2019-2018

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

622

651.178

-668.164

-197%

8. Netto-bedrijfskosten (-)

623

13.627.767

16.549.084

-18%

a) Acquisitiekosten

623.1

7.206.468

10.674.885

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

623.2

0

0

c) Administratiekosten

623.3

6.424.773

5.879.155

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

623.4

3.474

4.956

9. Beleggingslasten (-)

624

25.981.691

36.781.056

-29%

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

625

5.561.871

17.098.375

-67%

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

626

2.121.952

2.549.799

-17%

12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties

628

5.500.000

0

100%

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

720/628

540.125

0

100%

Verlies (-)

628/720

0

22.244.766

-100%
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CODES

31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

Winst (+)

710/619

15.419.283

16.279.884

-5%

Verlies (-)

619/710

0

0

NIET-TECHNISCHE REKENING
1. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering

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

720/628

540.125

0

100%

Verlies (-)

628/720

0

22.244.766

-100%

23.675.099

17.321.801

37%

3. Opbrengsten van beleggingen

730

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

730.1

50.148

17.477

b) Opbrengsten van andere beleggingen

730.2

3.892.087

6.660.082

c)

730.3

2.978.534

773.674

730.4

16.754.330

9.870.568

10.256.705

18.634.174

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

d) Meerwaarden op de realisatie
5. Beleggingslasten (-)

630

a) Beheerslasten van beleggingen

630.1

317.633

696.801

b) Waardecorrecties op beleggingen

630.2

-10.205.321

104.477

c)

630.3

20.144.393

17.832.896

Minderwaarden op de realisatie

-45%

7. Overige opbrengsten

732

2.574.714

2.268.161

14%

8. Overige kosten (-)

632

17.023.716

2.439.190

598%

Winst (+)

710/632

14.928.800

0

100%

Verlies (-)

632/710

0

7.448.284

-100%

11. Uitzonderlijke opbrengsten

733

0

0

-

12. Uitzonderlijke kosten (-)

633

0

0

8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting
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NIET-TECHNISCHE REKENING

CODES

31/12/2019

31/12/2018

% VERSCHIL
2019-2018

13. Uitzonderlijke resultaat
Winst (+)

733/633

0

0

Verlies (-)

633/733

0

0

15. Belastingen op het resultaat (-/+)

634/734

-2.142.717

-608.887

252%

15bis. Uitgestelde belastingen (-/+)

635/735

0

-48.762.740

204%

16. Resultaat van het boekjaar
Winst (+)

710/635

12.786.083

0

100%

Verlies (-)

635/710

0

56.819.911

-100%

Winst (+)

710/636

12.786.083

0

100%

Verlies (-)

636/710

0

56.819.911

-100%

18. Te bestemmen resultaat van het boekjaar
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