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Nieuw!

Doe meer met Brio.
Zelfs tarieven vergelijken.
Wil je graag snel en efficiënt tarieven vergelijken in je eigen Brio?
Dat kan! Dankzij de nieuwe geïntegreerde multitarificatietool ‘Brio
Compare’ start je nu een tarificatie voor auto vanuit Brio en kan
je zelf de beste voorwaarden voor je klanten aanbieden.
Tarieven vergelijken was nog nooit zo makkelijk.
Ontdek alle voordelen van Brio Compare op www.portima.com/nl/brio-compare
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Edito

Wedstrijden zijn voor racepaarden, niet voor …

“W

edstrijden zijn voor racepaarden, niet voor
kunstenaars”,
zou
componist Béla Bartók lang geleden gezegd hebben. Hij had misschien wel gelijk. En toch worden in zowat alle kunsten andere sectoren ieder jaar nog meer
awards uitgereikt dan het jaar voordien.

Eerlijkheidshalve moeten we daar aan
toevoegen dat er regelmatig wedstrijden uitgesteld en afgelast worden omwille van protest. Reglementen worden
herzien en zelfs gerenommeerde jury’s
krijgen soms een flinke dosis kritiek op
hun bord.
Wedstrijden organiseren is een kunst op
zich. De organisatoren van de Decavitrofeeën kunnen daarover meespreken.
Ze doen dat al 22 jaar voor Leven en 18
jaar voor Niet-leven. Op pagina 28 geven we een bondig overzicht van de
laatste editie Niet-leven. Dat de formule
succes blijft boeken, is ongetwijfeld
mede te danken aan de vele verzekeringsoplossingen die met een trofee beloond worden. Hoe meer winnaars, hoe
meer vreugd. Maar nog belangrijker is
het eerbetoon aan het vak.
De verzekeringstussenpersonen bijstaan
om verder te professionaliseren is de
ambitie van de meer recente Vivium Di-
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gital Awards. Voor de derde editie hebben zich heel wat leveranciers aangemeld. Daar zitten ook vaste waarden bij
die hun tools intussen van updates hebben voorzien. Zit de kunst van de vooruitgang niet vaak in geleidelijke evolutie?
Voor Leven, Schade en Klantinteractie
werden leaders aangeduid door een onafhankelijke jury. Wie die leaders zijn,
vertellen we in een uitgebreid verslag
vanaf pagina 15. Wij hebben in dat
overzicht alle inzendingen opgenomen,
de toppers en diegenen die door de organisatoren omschreven worden als beloftevol. We sluiten hiermee aan bij de
basisfilosofie van deze awards. Het
hoofddoel is immers de makelaars te
helpen bij de keuze van tools die het
best passen bij hun businessmodel en
klandizie. Dat hoeven dus helemaal niet
die tools te zijn die door de jury aangeduid worden als leaders.
De makelaars mochten over de categorieën heen wel hun winnaar aanduiden.
Die ereprijs gaat naar de startup die speciaal voor de tussenpersonen een tool
heeft ontwikkeld om gegevens en documenten aan een racetempo te laten verwerken. Proficiat Penbox!

anneke.stoffels@wolterskluwer.com
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Met aandacht voor toppers en beloftevolle projecten
> Alle tools werden beoordeeld door een onafhankelijke
jury. Maar dé grootste Gamechanger van 2022 werd
aangeduid door de makelaars

Cyber
29

Eunice & Franklin

Verzekeringsdata is bijzonder gevoelig voor lekken en
cyberaanvallen

> De stormen van 16 tot 21 februari hebben ongeveer
551 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt

> Het komt erop aan om beter beveiligd te zijn dan de
gemiddeld beveiligde concurrenten

Oekraïnse vluchtelingen

> We moeten realistisch zijn. Vertrouw bijna niemand en
controleer zoveel mogelijk

> Assuralia beantwoordt alle vragen over
de verzekeringsdekkingen van (potentiële)
opvanggezinnen

EXTRA

Climate Survey

Mensen

> Robeco heeft voor het tweede jaar op rij haar
Global Climate Survey gepubliceerd

37

DAS: Geert Dehouck heeft de RB-verzekeraar verlaten
> Geert heeft op 25 april DAS België officieel verlaten na
37 jaar dienst. Hij had op 25 oktober 2021 zijn ontslag
al ingediend als commercieel- en marketingdirecteur
van de rechtsbijstandsverzekeraar.

ANALYSE

> Zijn seminaries voor DAS en de lezingen op
sectorevents waren altijd een groot succes. Het zal dan
ook niemand verbazen dat de Bekende Vlaming in
Verzekeringen én genomineerde voor de Insurance
Personality Award van Wolters Kluwer (2010) nog lang
niet van plan is om met pensioen te gaan.

Beleggen
39

Vivium Digital Awards
15

Verenigingswerkers
> Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe
verzekeringsregeling voor het verenigingsleven
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Een rots in de branding
> Stéphane Slits: “Als zelfstandige ondernemers vinden
de makelaars zichzelf altijd opnieuw uit”
“Ik maak me vooral zorgen over de klimaatverandering.
De overstromingen moeten we zien als een waarschuwing.
De sleutel van de oplossing ligt wat mij betreft in een
partnership tussen de sector en de overheid”

> Assuralia blijft voorstander van een nieuw wettelijk
kader voor slachtoffers van terrorisme
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e-GOR 2.0 met actieve risicobewaking voor alle klanten

De gevolgen van het conflict in Oekraïne
op de financiële markten
> We overlopen de impact op zes parameters
en geven mee hoe de portefeuilles best
aangepast worden

38

37

Nieuwe kantoren bij Marsh en AG Insurance

Hoofdartikels
15 Vivium Digital Awards
Toppers en beloftevolle projecten
Naar aanleiding van de derde editie van de Vivium Digital Awards wordt een
hele reeks digitale oplossingen voorgesteld. Enkel tools die vlot connecteren
met de courante Broker Management Systemen, de regels voor normalisering
respecteren en compliant zijn inzake de regelgeving voor gegevensuitwisseling
komen in aanmerking voor een Award. Alle toppers worden vermeld op de
elitelijst en wij besteden ook aandacht aan beloftevolle initiatieven die
misschien volgend jaar bij de toppers zullen horen.
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Leven
e-GOR 2.0 met actieve risicobewaking voor
alle klanten
Harukey: “We willen aan de brede groep makelaars een middel aanbieden om de
uitdagingen van ‘de nieuwe wereld’ te trotseren. We zijn ervan overtuigd dat ze
met e-GOR 2.0 hun klanten in Leven daadwerkelijk kunnen helpen om de golven
van de financiële markten aan te kunnen. Met onze oplossing kijken makelaar
en klant met dezelfde blik naar het totaalplaatje. Dat is een perfect startpunt voor
advies en opvolging. In e-GOR 2.0 versterkt technologie de makelaar, maar de
makelaar blijft zelf aan het stuur zitten.”
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Verzekeringsdata
Bijzonder gevoelig voor lekken en
cyberaanvallen
Ieder bedrijf is een doelwit voor cybercriminelen, maar de verzekeringssector is
bijzonder vatbaar voor datalekken en cyberaanvallen omdat er zoveel gevoelige
informatie in verwerkt wordt. Die data zijn zeer divers. Er worden ongelooflijk veel
vragenlijsten ingevuld met namen, adressen, rijksregisternummers, salarisinformatie ... Hoe meer contracten, hoe meer informatie bijgehouden wordt. Doorheen
de looptijd van die contracten worden de gegevens over het verzekerde risico, de
verzekerden en de verzekeringsnemers nog verder uitgebreid. Elke schade-aangifte
levert extra gevoelige data.
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Personality
Stéphane Slits, een rots in de branding
“De makelaars en hun federaties hebben ervoor gezorgd dat ze het voornaamste distributiekanaal gebleven zijn. Ik hoor visionairs al dertig jaar zeggen dat de
verzekeringsmakelaardij zal verdwijnen. Maar ze vergissen zich keer op keer.
Als zelfstandige ondernemers vinden de makelaars zichzelf altijd opnieuw uit.”
Aan het woord is onze personality van de maand: Stéphane Slits. Deze
tweetalige Brusselaar die aan het hoofd staat van AXA Holdings Belgium is
volgens velen niet alleen een rots in de branding, maar ook een echte
gentlemen met een klare kijk op de sector.

Verzekeringen Inside

Hillewaere Groep

Overname van zeven kantoren

D

e makelaarsgroep Hillewaere
Groep heeft haar eerste overnameplannen succesvol afgerond en neemt in totaal zeven verzekeringskantoren in Brussel en Vlaanderen
over. Het gaat om Fav&Co uit Brussel, De
Clercq-Verstichel uit Gent, Lesseliers &
Co uit Antwerpen, Nelissen Verzekeringen uit Hasselt, Groep NBA Verzekeringsmakelaars uit Kortrijk en T&T Quirynen Insurance uit Kapellen. Duwel &
Partners uit Genk is sinds oktober vorig
jaar effectief geïntegreerd binnen Hillewaere Groep. Dankzij deze forse uitbreiding verdubbelt Hillewaere Groep meteen in omvang, tot 200 medewerkers en
met een omzet van 24 miljoen euro.

“Het is onze ambitie om nog verder te
groeien. Gesprekken over nieuwe overnames lopen volop”, zegt Roel Druyts,
CEO van Hillewaere Groep. De groep die
ook actief is in vastgoed en hypotheken,
koestert al enige tijd plannen om actief
te worden in het hele land. Met de komst
van het kapitaalkrachtige Five Arrows
Principal Investments (een investeringspoot van Rothschild & Co) als partner, is

6

dat proces in een stroomversnelling gekomen en is de eerste consolidatieronde
een feit. Dat net deze verzekeringsmakelaars in de groep stappen, is geen toeval.
Ze hebben allemaal een trouw en stevig
klantenbestand en vijf van hen werken al
verregaand samen binnen het B.BA Insurance Broker Network.
Nicolas De Clercq van De Clercq-Verstichel: “Onder het motto ‘Think Global,
Act Local’ zijn wij er al jaren van overtuigd dat schaalgrootte onze klanten
optimale verzekeringsoplossingen biedt.
Dankzij de partnerstructuur die de Hillewaere Groep ons biedt, kan er volop geinvesteerd worden in digitale innovatie,
productontwikkeling en bijkomende efficiëntiewinst. Met deze troeven kunnen
we future-proof blijven ondernemen.”
De medewerkers en bestuurders van de
zes kantoren blijven aan boord. Deze
laatste herinvesteren in de holding en
worden vennoot binnen de Hillewaere
Groep. Het kantoor uit Genk werd eind
2021 al geïntegreerd binnen Hillewaere
Groep.

Roel Druyts: “De bestuurders zijn actieve
ondernemers die dicht bij hun klanten
en hun team staan. Dit zullen we alleen
maar versterken. Bedoeling is dat ze elk
in hun regio Hillewaere verder uitbouwen. Vanuit de hoofdzetel bieden we
gedeelde services aan op het vlak van
producten, IT, HR, finance en marketing.
Maar ieder kantoor blijft het eigen team
aansturen en blijft het gezicht naar de
klanten toe. Geen enkel van de betrokken kantoren was op zoek naar een
overnemer. We hebben hen actief benaderd met ons project en we hebben hen
overtuigd dat we als één groep veel sterker zijn dan elk apart.”
Geografisch gezien, sluiten de zeven
nieuwe vestigingen perfect aan bij de regio’s waar Hillewaere Groep vandaag al
aanwezig is. Door de uitbreiding wordt
Hillewaere meteen actief in heel Vlaanderen en Brussel. Het aantal vestigingen
stijgt in totaal van 11 naar 18.
Roel Druyts: “Eén van onze speerpunten
is om dicht bij de klanten te staan en
hen advies op maat te bieden. Alles
april 2022

draait om vertrouwen en daarom is het
cruciaal om zeer bereikbaar en toegankelijk te zijn. De vestigingen blijven daarom op de locatie waar ze soms al twee
generaties zijn gelegen. Alle klanten behouden dezelfde contactpersonen.”
Ook wat het productaanbod betreft, is er
sprake van een goede match. Dankzij de
overnames verbreedt de groep haar aanbod met extra specialisaties: nog meer
focus op bedrijfsverzekeringen, medische
beroepen, andere vrije beroepen, nonprofit, leven en beleggingen. De nieuwe
kantoren krijgen op hun beurt toegang
tot een brede waaier aan op maat gemaakte producten voor bedrijfsklanten
en vermogende particulieren. Zo heeft
Hillewaere Groep als volmachthouder/
underwriter eigen ontwikkelde verzekeringsoplossingen voor exclusieve wagens,
luxe onroerend goed, kunstcollecties en
zeiljachten. De komende maanden wordt
het volledige aanbod bovendien nog verder uitgebreid via de expertise van de Nederlandse makelaarspartner, Five Arrowpartner Alpina Group.
“Deze uitbreiding is een eerste belangrijke stap,” zegt Roel Druyts. “We hebben een ambitieus plan uitgetekend om
te blijven groeien. Hiermee willen we
onze omzet verdubbelen. Uit de gesprekken die ik de laatste acht maanden
samen met mijn collega Leen Verheyen
heb gevoerd, is duidelijk geworden dat
er veel interesse is in ons model. De
voordelen die we kunnen bieden zijn
dan ook groot: meer focus op de business en de klant, minder afleiding door
operationele processen zoals boekhouding en HR, bijkomende efficiëntiewinsten voor het team via een IT-ecosysteem
en verder uitdiepen van de klantenrelaties door unieke verzekeringsoplossingen. Daarnaast nemen de overgenomen
partijen een actieve rol op binnen de
groep en worden ze vennoot in de topholding. Dit maakt dat ze mee kunnen
genieten van de belangrijke groei die we
de volgende jaren zullen realiseren.”

DKV
Tandartsafspraken
worden uitgesteld
Meer dan 1 op de 2 Belgen vreest dat
ze ooit een ingrijpende tandheelkundige behandeling zullen nodig hebben.
Nog meer Belgen maken zich zorgen
over hun kinderen. Steeds meer Belgen
sluiten daarom een verzekering af. 1
op de 5 Belgen zegt een verzekering
voor tandzorg te hebben.
Ook al blijft de prijs het belangrijkste
obstakel om zo’n tandverzekering af te
sluiten, toch zijn 8 op 10 verzekerden
er tevreden over. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de nieuwe DKV-barometer over Belgen en de gezondheidszorg. DKV publiceerde de barometer
naar aanleiding van de Dag van de
Mondgezondheid (20 maart).
De Belgen blijven bezorgd over hun gezondheid. De coronapandemie heeft
hier wellicht iets mee te maken: 7 op
10 Belgen vrezen nog steeds dat ze op een dag ziek zullen worden. 34% van hen is
bang om afhankelijk te worden van anderen en 29% vreest voor de financiële moeilijkheden als gevolg van de behandelingskosten. Met name tandzorg is een belangrijke bekommernis. Meer dan 1 op 2 Belgen vreest namelijk dat ze in de toekomst
veel tandheelkundige verzorging nodig zullen hebben, vooral de 35- tot 64-jarigen.
Nog meer mensen maken zich zorgen over de tandzorg voor hun kinderen.
Belgen maken zich over het algemeen zorgen over de hoge tandartskosten. Voor
niet-verzekerden vormt de prijs het belangrijkste obstakel voor het afsluiten van een
tandverzekering en dit cijfer neemt toe (38% van de niet-verzekerden dit jaar, ten
opzichte van 32% in 2018). Uit de DKV-barometer blijkt eveneens dat 7 op 10 Belgen overwegen hun afspraak bij de tandarts uit te stellen omwille van de kosten
(vooral vrouwen en personen tussen 25 en 34 jaar), terwijl 6 op 10 Belgen een afspraak zouden uitstellen vanwege de pijn. Ongeveer 2 op 10 Belgen zijn bovendien
bereid om een bezoek aan de tandarts uit te stellen om andere uitgaven te kunnen
financieren zoals met vakantie gaan, feesten …
Ondanks de bezorgdheid over de kosten van een verzekering, zijn 8 op 10 verzekerden wel tevreden over hun tandverzekering. Het aantal Belgen dat dit soort verzekering afsluit, stijgt trouwens: 21%, ofwel 1 Belg op 5, geeft aan reeds een tandverzekering te hebben afgesloten, tegenover slechts 14% in 2018. Deze interesse wordt
eveneens bevestigd in de meest recente studie van Assuralia (19% van de ondervraagden had een dergelijke verzekering afgesloten, en 42% toonde een duidelijke
interesse hierin).
De kennis over het gezondheidszorgsysteem (of het gebrek eraan), die ook in eerdere DKV-barometers werd onderzocht, wordt opnieuw bevestigd: bijna 4 op 10
Belgen weten niet welke kosten door hun ziekenfonds worden terugbetaald. Dit
gebrek aan kennis laat zich vooral voelen op het gebied van tandzorg, hoewel 7 op
10 Belgen aangeven dat ze in theorie wel het verschil kennen tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde tandarts. Toch kennen slechts 4 op 10 Belgen
vooraf het statuut van hun eigen tandarts.
“Belgen sluiten doorgaans geen tandverzekering af vanwege de hoge premie”, zegt
Hervé Bourel, Chief Commercial Officer van DKV België. “Er zijn echter verschillende
soorten verzekeringsoplossingen. Daarom is het van belang te blijven informeren
over deze producten.”
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Cigna Europe

Nieuw initiatief voor
mentale gezondheid

Z

orgverzekeraar Cigna Europe lanceert een nieuw initiatief voor
mentale gezondheid voor multinationals en internationale organisaties.
De lancering volgt op een onderzoek
waaruit blijkt dat 89% van de expats en
internationale werknemers het afgelopen jaar last had van werk-gerelateerde
stress.

“Dit komt boven op de toenemende
mentale en psychologische druk veroorzaakt door verschillende globale factoren
zoals de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende COVID-19-pandemie, de klimaatverandering en de dalende koopkracht”,
zegt Arjan Toor, CEO van Cigna Europe.
Recent onderzoek toont aan dat COVID-19 alleen al de mentale gezondheid
van meer dan de helft (52,3%) van de
Belgische bevolking negatief heeft beinvloed in de afgelopen 12 maanden.
Cigna biedt daarom een reeks nieuwe
producten en diensten aan om de gezondheid en het welzijn van werknemers te verbeteren en hun veerkracht te
helpen versterken. Het nieuwe gamma
maakt dan ook deel uit van Cigna’s
Whole Health-strategie.
Maar liefst 56% van de expats en internationale werknemers heeft nood aan
mentale gezondheidszorg die wordt
aangeboden door hun werkgever. Slechts
30% krijgt die ook. Bovendien blijkt uit
onderzoek dat 12% van de expats en
internationale werknemers toegeeft dat
hun stress onhoudbaar is. Bijna een derde (29%) van hen heeft last van fysieke
symptomen zoals hoofdpijn en buikpijn
als gevolg van stress op het werk.
De producten en diensten van Cigna stellen werkgevers in staat om te voldoen
aan de behoeften van ieder type werknemer - ongeacht waar in de wereld ze
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zich bevinden en welke zorg ze nodig
hebben. Het aanbod is gericht op lokale
en wereldwijde expats en internationale
werknemers, maar ook op professionals
die voor IGO’s en NGO’s werken.
Het aanbod bestaat uit:
• Cigna cCBT met een behandelingsvorm die zich richt op het veranderen
van bepaalde gedachten en gedragspatronen om de symptomen van een aandoening onder controle te houden.
• Elevate, een uitgebreid klinisch interventieprogramma ontworpen voor mensen die kampen met depressie of angst.
• EARP by Konterra, op maat ontworpen ondersteuning voor internationale
humanitaire medewerkers via het Employee Assistance and Resilience Programme (EARP™).
• Konterra Ad-Hoc Services, aan individuele behoeften aangepaste diensten
geënt op mentale zorg en herstel.
• IEAP, professionele ondersteuning en
informatie om werknemers te helpen
bij het oplossen van korte-termijn-problemen die te maken hebben met hun
mentale gezondheid als gevolg van
werkdruk of een thuissituatie.
Arjan Toor: “Als de Whole Health-partner
voor ‘s werelds crisismanagers, internationale vredeshandhavers en multinationals, hebben we tientallen jaren ervaring
met het ondersteunen van mensen die
zich in uitdagende en stressvolle situaties bevinden, of dat nu thuis of op uitzending via werk is. Aanpassen is menseigen. Maar de afgelopen twee jaar
waren een ongekende beproeving voor
ons uithoudingsvermogen en menselijk
herstel. Velen van ons hebben nieuwe
manieren moeten vinden om met de da-

gelijkse druk van het leven om te gaan.
Wij stappen daarom af van transactionele gezondheidszorg. De nieuwe producten en uitgebreide diensten, onze Whole
Health- en preventieve zorgbenadering,
ondersteunen werkgevers en hun mensen met de beste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, ongeacht
de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Eenieder met mentale of
emotionele gezondheidsproblemen kan
nog steeds goed groeien in de job, mits
de juiste zorg wordt verleend.”
Peter Mills, medisch directeur bij Cigna
Europe, voegt hieraan toe: “De impact
van een slechte mentale gezondheid is
aanzienlijk, maar zeer vaak te voorkomen en herstel is voor veel mensen mogelijk. Werkgevers moeten het werknemers mogelijk maken om te kiezen voor
een holistische en preventieve aanpak.
Daarbij moeten werkgevers proactief
handelen. Het gaat er niet om werknemers zo snel mogelijk weer lichamelijk
gezond te krijgen, het gaat erom gezond gedrag te realiseren waarmee de
kans op lichamelijke of psychische aandoeningen wordt beperkt.”
april 2022

Aanslagen van 22 maart 2016

Assuralia-update

U

it de jaarlijkse update van Assuralia over de schadevergoedingen
voor de aanslagen van 22 maart
2016 in Zaventem en Maalbeek, blijkt dat
eind 2021 al 58,8 miljoen euro werd uitgekeerd aan de slachtoffers.

In het totaal deden 1.422 slachtoffers
aangifte bij de verzekeraars. Het betreft
niet enkel overlijdens en blijvende letsels,
het gaat ook over diverse schade tot en
met bagageschade. Per 31 december
2021 hebben de verzekeraars op grond
van de betrokken verzekeringen 58,8
miljoen euro uitgekeerd, waarvan bijna
50 miljoen voor lichamelijke en morele
schade. De verzekeraars hebben ook
60,6 miljoen euro aan voorzieningen
aangelegd voor de slachtoffers. Het betreft financiële reserves om de toekomstige verplichtingen van verzekeraars te
waarborgen. Een groot deel van deze
reserves zal worden aangewend in het
kader van de arbeidsongevallenverzekering. Heel wat slachtoffers waren immers onderweg naar het werk.
De verwondingen van sommige zwaargewonde patiënten waren zo ernstig dat
hun toestand vandaag nog niet stabiel
genoeg is om de evaluatie van de letsels
af te sluiten. Een definitieve berekening
en regeling van de lichamelijke schade is
pas mogelijk wanneer hun toestand is geconsolideerd. Dat belet niet dat de slachtoffers al ruime voorschotten zijn aangeboden, met name voor de morele schade.
De federatie van verzekeraars blijft voorstander van een nieuw wettelijk kader
voor slachtoffers van terrorisme. De
voorbije jaren hebben de verzekeraars
trouwens al verschillende initiatieven genomen om de dossiers vlotter te laten
verlopen. Zo hebben zij zich ertoe verbonden om de morele schade, ook bij
complexe letsels, uiterlijk één jaar na de
aanslag te vergoeden. Om de medische
onderzoeken vlotter te laten verlopen, is
april 2022

Schadelast aanslagen 22.03.2016 (situatie eind 2021)

Totale schadelast

119,4 miljoen euro

Totale uitkeringen

58,8 miljoen euro

waarvan uitkeringen voor lichamelijke en morele schade

49,8 miljoen euro

Totale reserves

60,6 miljoen euro

onder de verzekeraars afgesproken dat
voortaan één verzekeraar de leiding van
de medische expertise opneemt, zodat
slachtoffers zich niet bij meerdere artsen
moeten aanbieden op uitnodiging van
verschillende verzekeraars.
Hein Lannoy, CEO van Assuralia: “Met
eigen initiatieven gaven de verzekeraars
al enkele impulsen voor de noodzakelijke verbetering van het verzekeringsregime inzake terrorisme. De verzekeraars
formuleerden ook voorstellen om tot

een bredere en duurzame oplossing te
komen voor de opvang van slachtoffers
en alle bijbehorende schade.”
Op haar website verschaft Assuralia informatie over de vergoeding van aanslagen via een digitale wegwijzer die rekening houdt met de aard van de claim en
de verschillende verzekeringswaarborgen. De beroepsvereniging werkte ook
mee aan het initiatief om slachtoffers
van aanslagen in het buitenland gerichte
informatie te verstrekken.

Troostwijk-Roux
Industriële indexen
Troostwijk-Roux Expertises, marktleider in waarderingen van activa, heeft ook dit jaar eigen industriële indexen opgesteld.
Troostwijk berekent een afzonderlijke index
voor gebouwen (TREX-Index Building) en voor
materieel (TREX-Index Equipment). De TREXindex is nauwkeuriger dan de ABEX-index die
gerelateerd is aan de particuliere woningbouw
en dus veel minder rekening houdt met industriële activa.
Info: https://www.trex.be/indexen/indexcijfers/
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Wielrennen

AG Insurance–NXTG
Belgisch vrouwenteam

A

G wordt eerste titelsponsor van
AG Insurance–NXTG, het nieuwe Belgische vrouwenteam van
Patrick Lefevere.

Nergens ter wereld is het wielrennen zo
populair als in België. Niet alleen op topniveau, maar ook bij de honderdduizenden actieve en passieve wielerfanaten.
Met duizenden vrouwelijke fietsfanaten
die elk weekend kilometers afmalen en de
steeds grotere media-aandacht, beschikt
het vrouwenwielrennen in België over een
sterke basis om verder te groeien.
De focus van het nieuwe AG Insurance
– NXTG team zal de eerste jaren liggen
op het investeren in aankomende wielertalenten, Belgisch en internationaal,
om hen via een professionele begeleiding te laten doorstoten naar de top.
Patrick Lefevere, CEO Quick-Step Alpha
Vinyl: “Doorheen al die jaren dat we als
team actief zijn in het wielrennen, hebben we een rijk track record opgebouwd
in het aantrekken, opleiden en doen
doorgroeien van jonge renners. Diezelfde
filosofie zullen we ook met dit team toepassen: jonge talentrijke rensters een dui-

delijk en duurzaam groeipad bieden binnen de cultuur en de filosofie die we dag
na dag toepassen met de Wolfpack”.
Die visie en die focus op groei is wat AG
bijzonder aan het hart ligt in dit project
en heeft overtuigd om in dit partnership
te stappen. Heidi Delobelle, CEO AG:
“De voorbije jaren zijn we ons als grote
verzekeraar meer en meer bewust geworden van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de rol die we
kunnen vervullen om de toekomst van
de volgende generaties duurzaam veilig
te stellen. Jonge mensen kansen bieden
om door te groeien en hun grenzen te
verleggen en dit in een sport die zo
nauw met het DNA van dit land en van
AG verbonden is, sluit perfect aan bij
onze ambities naar onze klanten en naar
onze medewerkers. We geloven sterk in
het potentieel van het team en in de rol
die het voor de toekomst van het vrouwenwielrennen kan spelen.”
AG is al decennialang nauw verbonden
met het Belgisch wielrennen. Het is al 25
jaar lang partner van de nationale en regionale wielerfederaties en in die hoeda-
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nigheid sterk aanwezig op de nationale
en internationale kampioenschappen in
alle wielerdisciplines. Sinds vorig jaar is
AG ook titelpartner van de legendarische wielerklassiekers Luik-BastenakenLuik en Waalse Pijl en van de nieuwe
vrouwenwedstrijd AG Tour de La Semois.
Maar AG werkt ook al vele jaren mee om
de basis van het wielrennen te versterken. Sinds 2019 ondersteunt het zowel
in Vlaanderen (Kidz on wheelz) als in
Franstalig België (Vélo Kids - Tous à vélo)
initiatieven om kinderen en jongeren
warm te maken voor het fietsen. Waarbij het hen, via een leuk én leerrijk behendigheidsparcours, ook bewust wil
maken van het belang van veilig fietsen
in het verkeer.
Ten slotte besteedt AG met de projecten
‘Zij aan Zij’ in Vlaanderen en ‘AG Toutes
à vélo’ in Brussel en Wallonië sinds 2020
ook heel veel aandacht aan het promoten van het fietsen bij meisjes. Dat gebeurt in de eerste plaats op recreatief
niveau, maar het is ook een manier om
via test- en initiatiedagen nieuw vrouwelijk wielertalent op te sporen.
april 2022

Verenigingswerkers

Nieuwe verzekeringsregeling

S

inds 1 januari 2022 is er voor het
verenigingsleven een stabiel juridisch kader dat de werknemers
een bijkomende bescherming biedt. De
talrijke trainers, scheidsrechters en
sportstewards maar ook animatoren en
monitoren die een deel van hun vrije
tijd aan de samenleving wijden, worden
voortaan beschermd door een arbeidsongevallenverzekering.

De werkgevers die deze beroepsactieve
personen buiten hun beroepswerkzaamheden tewerkstellen in socioculturele verenigingen of sportclubs, zijn
voortaan verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.
Deze nieuwe verzekeringsregeling geldt
voor een groep werknemers van wie de
gepresteerde uren noch als beroepswerkzaamheden, noch als vrijwilligerswerk worden beschouwd. Ze heeft betrekking op personen die tegen een
beperkte vergoeding een deel van hun
vrije tijd aan socioculturele verenigingen, sportclubs of verenigingen uit de
amateurkunstensector wijden.
In de sport gaat het onder meer om animatoren, trainers en monitoren die
sportactiviteiten in goede banen leiden,
maar ook om conciërges van infrastruc-

tuur voor jongeren en personen die de
promotie van verenigingen helpen verzorgen door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen of de website te beheren.
Bij de socioculturele activiteiten gaat
het om profielen als artistiek begeleider
in de amateurkunstensector en animatoren van opleidingen of voorstellingen
over culturele, artistieke of maatschappelijke thema’s.
De nieuwe bepalingen maken het voor
deze personen mogelijk om tot 450 uur
voor een sportvereniging of tot 300 uur
voor een socioculturele vereniging te
werken. De werknemer betaalt daarop
slechts 10% personenbelasting.
Deze nieuwe regelgeving voorziet niet
alleen in de verplichting om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten
bij één van de tien erkende AO-verzekeraars, maar ook in een verplichte elektronische aangifte bij de RSZ (Dimona).
Deze bepalingen hebben specifiek betrekking op de werknemerscategorieën
vermeld in artikel 17 van het koninklijk
besluit van 28/11/1969 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Dit KB regelt ook de vrijstelling van
de socialezekerheidsbijdragen voor be-

paalde werkgevers uit de socioculturele
sector en de sportsector zolang de prestaties het vastgelegde urenquotum niet
overschrijden. De RSZ heeft hiervoor
specifieke administratieve instructies
meegedeeld.
Als de werkgevers in kwestie nalaten
om de arbeidsongevallenverzekering af
te sluiten, worden zij ambtshalve aangesloten door Fedris, het Federaal
agentschap voor beroepsrisico’s, en lopen zij een risico op boetes en, bij ongevallen, op vorderingen.
Vóór de invoering van deze verplichting
door het koninklijk besluit van 23 december 2021 lag de regeling voor het
verenigingswerk onder vuur. De wet van
18 juli 2018 had een wettelijk kader gecreëerd ter bescherming van dit specifieke statuut door in een verplichte ongevallenverzekering te voorzien.
Het Grondwettelijk Hof vernietigde de
regeling, waaraan aanpassingen werden doorgevoerd die tijdelijk van kracht
waren tot en met 31 december 2021.
De inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2022 bekrachtigt de
invoering van een stabiel systeem dat in
overleg met de betrokken partijen tot
stand is gekomen.

Omdat wij u waarderen


Waardering van onroerend goed, installaties en outillering.



Deskundig advies bij schade en onteigening.

����������-���� ���������� �� • ��������� - ������� - ���� • 070 233 880 • ���.���������.��
Troostwijk-Roux Expertises, part of the Tinsa Group and co-owner of the worldwide ArcaLaudis Network (https://www.trex.be - value@trex.be) • Valuation of Real Estate & Plant and Machinery and Claims Advisory Services
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Eunice & Franklin

Verzekerde schade
bedraagt meer dan
een half miljard euro

U

it de eerste rondvraag door Assuralia, de beroepsorganisatie
van verzekeraars, blijkt dat de
stormen van 16 tot 21 februari 2022 ongeveer 551 miljoen euro aan verzekerde
schade hebben veroorzaakt. De verzekeringsondernemingen ontvingen bijna
223.000 aangiftes, een recordaantal
voor stormschade in ons land.

De cijfers zijn een raming op basis van
de ontvangen dossiers tot en met 15
maart. Meer dan 213.000 dossiers betroffen de brandverzekering (schade aan
woningen) en 9.440 dossiers zijn geopend in het kader van de omniumverzekering (schade aan voertuigen).
De voorbije jaren hebben verzekeraars
de frequentie en de intensiteit van stormen zien toenemen. Met Eunice en

Franklin noteren verzekeraars een nieuw
record. Nog nooit eerder veroorzaakten
twee stormen zo veel schadedossiers in
België. Het zijn echter de Pinksterstor-

men uit 2014 die de kroon spannen wat
betreft de schadelast. Toen werd 654
miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd aan de schadelijders.

Stormen Eunice en Franklin
Schatting 15.03.2022
Brand
Casco voertuigen
(schade al gevolg van natuurkrachten
Totaal

Aantal schadegevallen

Schadelast

213.465

532,4 miljoen euro

9.440

18,8 miljoen euro

222.905

551,2 miljoen euro

De belangrijkste stormen van de voorbije jaren
Aantal schadegevallen*

Schadelast*

Gemiddelde kost schadegeval*

15 - 17 februari 2020

35.848

64,3 miljoen euro

1.794 euro

8 - 12 februari 2020

96.566

189,4 miljoen euro

1.961 euro

1 - 13 juni 2019

21.865

50,1 miljoen euro

2.292 euro

104.899

216,4 miljoen euro

2.063 euro

15 - 19 januari 2018

50.858

102,6 miljoen euro

2.017 euro

23 - 24 februari 2017

15.648

25,8 miljoen euro

1.646 euro

23 - 24 juni 2016

29.779

116,6 miljoen euro

3.931 euro

7 - 10 juni 2014

179.421

654,2 miljoen euro

3.646 euro

9 - 17 maart 2019

Totaal van de schadegevallen storm, overstroming en casco voertuigen (schade als gevolg van natuurkrachten).

*
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Oekraïense vluchtelingen

Advies voor
onthaalgezinnen

H

eel wat gezinnen hebben zich
kandidaat gesteld om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in
hun woning. Deze golf van solidariteit
laat ook de verzekeraars niet onbewogen.

Assuralia, de beroepsorganisatie van
verzekeraars, stelt zich ten dienste om
alle vragen over de verzekeringsdekkingen van die (potentiële) opvanggezinnen te beantwoorden.
Indien het onthaalgezin voor korte of
lange tijd één of meerdere vluchtelingen
opvangt, worden deze personen meeverzekerd binnen de lopende familiale
en/of brandverzekering.

Als de tijdelijke bewoner onvrijwillige
schade berokkent aan een derde persoon, dan zal de familiale verzekering
het slachtoffer vergoeden. Hetzelfde
geldt voor de onvrijwillige schade die
gedekt is door de brandverzekering.
Indien iemand van het onthaalgezin
de kinderen van het vluchtelingengezin
met de auto naar school brengt, vallen
die kinderen onder de reeds bestaande
dekkingen van de autopolis van het onthaalgezin. Tijdelijke bewoners die een
geldig rijbewijs hebben, kunnen occasioneel met de auto van het gastgezin
rijden en zijn dan gedekt via de lopende
autoverzekering.

Oscare kan ook
uw hulp gebruiken!
Bij Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor
brandwonden en littekens, staat de patiënt centraal.
De organisatie doet er alles aan om hen de best mogelijke
nazorg aan te bieden, laagdrempelig en betaalbaar.
Daarnaast heeft Oscare zichzelf een tweede, even
belangrijke taak, toegeëigend. Oscare wil iedereen
sensibiliseren voor de gevaren van brand. Door brand en
brandwonden te voorkomen en mensen aan te zetten tot
een brandveilig leven.
Oscare: “Om dit te garanderen, rekenen we op partners
uit alle sectoren en voeren we een doorgedreven
wetenschapsbeleid om nieuwe technieken te ontwikkelen.”

Info: Oscare.be
Giften zijn fiscaal aftrekbaar:
https://www.oscare.be/nl/steun-ons/giften/

april 2022
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Robeco

Climate Survey

R

obeco heeft voor het tweede jaar
op rij haar Global Climate Survey
gepubliceerd. Het is een diepgravend onderzoek naar de manier waarop
beleggers omgaan met de kansen en risico’s die de klimaatverandering met
zich meebrengt.

De enquêtes werden uitgevoerd bij 300
van de grootste institutionele en wholesale beleggers in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Die beheren samen
zo’n 23,7 biljoen US dollar aan vermogen. Uit de survey 2022, uitgevoerd
door CoreData Research, blijkt dat beleggers de klimaatverandering zien als
een van de belangrijkste ESG-kwesties.
Voor driekwart (75%) van de beleggers
speelt de klimaatverandering de komende twee jaar een centrale of belangrijke
rol in het beleggingsbeleid. Dat is een
enorme stijging ten opzichte van de
slechts 34% twee jaar geleden. Intussen
zijn toezeggingen voor een netto-uitstoot van nul mainstream geworden.
Bijna de helft van de beleggers heeft publiekelijk toegezegd de netto-uitstoot
van broeikasgassen terug te brengen
naar nul in 2050, of werkt op dit moment nog aan zo’n toezegging. In
Noord-Amerika heeft slechts 11% van
de beleggers een toezegging gedaan
voor netto-nul, waarmee ze achterblijven bij hun sectorgenoten in Europa
(40%) en Azië-Pacific (31%).
Een opvallende uitkomst van het onderzoek is de toenemende bereidheid onder beleggers om te desinvesteren in
olie- en gasbedrijven die gebruikmaken
van fossiele brandstoffen, met een verdubbeling van 11% naar 22% in de komende twee jaar.
Een van de belangrijkste bevindingen
van de Global Climate Survey van dit jaar
is de toegenomen behoefte onder beleggers om te streven naar impact in de
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echte wereld. Ten eerste is dat zichtbaar
in de inzet van thematisch beleggen in
duurzaamheidsthema’s, zoals hernieuwbare energie of groene technologie. Bijna driekwart (70%) van de beleggers
doet op dit moment aan thematisch beleggen, waarbij beleggers uit Europa en
Azië-Pacific voorlopen op die in NoordAmerika. Ten tweede neemt actief aandeelhouderschap (stemmen en engagement) nu in 73% van de gevallen een
centrale of belangrijke plaats in het beleggingsbeleid in, waar dat twee jaar
geleden nog maar 54% was. Deze trend
is het sterkst onder Europese beleggers
(van 81% naar 90% in de komende twee
jaar), maar zeker ook zichtbaar in NoordAmerika (van 60% naar 68%) en AziëPacific (van 80% naar 82%). Een netto
CO2-uitstoot van nul, de wereldwijde
afvalstroom verminderen, ontbossing
tegengaan en het beschermen van de
biodiversiteit worden gezien als de belangrijkste engagementthema’s op het
gebied van milieu waar beleggers zich
de komende twee tot drie jaar op willen
richten.
Het bewustzijn van beleggers over biodiversiteit neemt snel toe. Waar twee jaar
geleden slechts 19% van de beleggers

zei dat biodiversiteit een belangrijke
plaats innam in het beleggingsbeleid, is
dat percentage nu meer dan verdubbeld
naar 41%. De implementatie blijft wel
een uitdaging door het gebrek aan onderzoeksgegevens, ratings en informatie
van bedrijven over biodiversiteit, zegt
50% van de beleggers. Daarnaast ziet
43% een tekort aan geschikte beleggingsproducten en -strategieën als een
obstakel om rekening te houden met
biodiversiteit, terwijl 46% een achterblijvende vraag van eindbeleggers als reden
noemt.
Lucian Peppelenbos, klimaatstrateeg bij
Robeco: “De Climate Survey laat zien
hoe institutionele beleggers aankijken
tegen sommige van de belangrijkste
kwesties rond klimaatverandering, biodiversiteit en stewardship. Hoewel er onzekerheid heerst rond deze onderwerpen, weten we ook dat we dringend tot
actie moeten overgaan. Als wereldleider
in duurzaam beleggen zien we het als
onze plicht om onze expertise te delen
met anderen. En we hopen met dit onderzoek de beleggingsindustrie te stimuleren om een constructieve rol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering
en natuurverlies.”
april 2022

Awards Verzekeringen

Verslag

Vivium Digital Awards
Met aandacht voor de
toppers en de beloften

N

aar aanleiding van de derde editie van de Vivium Digital Awards
worden een hele reeks digitale
oplossingen voorgesteld die de administratie efficiënter laten verlopen, het naleven van compliance-vereisten bevorderen, het schadeproces ondersteunen
… Enkel tools die vlot connecteren met
de courante Broker Management Systemen, de regels voor normalisering respecteren en compliant zijn inzake de regelgeving voor gegevensuitwisseling
staan op de elitelijst. Op 22 april werden
de Awards uitgedeeld.

De Awards voor Levensverzekeringen,
Schadeverzekeringen en Klantinteractie
werden aangeduid door een onafhankelijke jury samengesteld uit afgevaardigden van de vier makelaarsfederaties, drie
gewestelijke investeringsmaatschappijen
en vertegenwoordigers uit redactionele,
academische en consultancy hoek.
Maar de makelaars mochten ook zelf
stemmen voor dé grootste Gamechanger van 2022. De Prijs van de Makelaar
gaat dit jaar naar Penbox. Het intelligente formulier waarmee men snel klanteninformatie en documenten kan verzamelen.
Veel digitale oplossingen voor Levensverzekeringen en/of pensioensparen
ondersteunen de makelaar in het proces
van de behoefteanalyse van de klanten
tot het helder voorstellen van het behaalde rendement wanneer de pensioenleeftijd nadert. Een aantal insurtechs
richten zich vooral op het ondersteunen
van vermogensbeheer en er zijn ook
aanbieders die zich focussen op alles
wat met compliance te maken heeft.
Voor deze categorie ontvingen Harmoapril 2022

ney, e-GOR (van Harukey) en myFaro een
Leader Award. Harmoney biedt een financieel paspoort aan waarmee een
klant makkelijk het juiste verzekeringsproduct kan afsluiten. E-GOR en myFaro
zijn drempelverlagende portalen, waarmee klanten zelf hun portefeuille kunnen opvolgen en inzicht krijgen in hun
pensioen- en vermogensopbouw.
Er bestaan digitale tools die Artificiële
Intelligentie (AI) inzetten om polissen te
vergelijken zodat de klant de meest passende polis voor Schade kan onderschrijven. Daarnaast zijn er ook tools die
een meerwaarde bieden in de service na
schade of ondersteuning geven in preventie en expertise. WeGroup viel in
deze categorie in de prijzen met Louise,

de virtuele assistent die helpt bij analyses, administratieve processen en efficient schadebeheer. WIS van WikiTree
kreeg een award omdat de tool met AI
helpt zoeken naar de best passende polis.
Bij klanteninteractie gaat het om tools
die de communicatie tussen de klanten
en hun makelaar gemakkelijker maken.
Informatie wordt helder voorgesteld en
gegevens en documenten kunnen vlot
uitgewisseld worden. In dit domein
werd Penbox door de jury benoemd als
Leader.
Hierna volgen de volledige deelnemerslijsten van alle categorieën. Voor ‘Betalings- en financieel beheer’ en ‘Product-
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Fiscaal
Informatief
De opleidingspartner voor
accountants, bank
& verzekeringssector

ﬁscaalinformatief.be

Awards Verzekeringen
configuratie’ werden geen leaders
aangeduid door de jury. De beloftevolle
kandidaten staan onderaan het alfabetische overzicht per categorie.

helpt ook om aan de wettelijke verplichtingen in het kader van AWW en IDD te
voldoen.
dori.be

LEVEN
TOPPERS
Blanco platform
Fintech B2B-provider Blanco ontwikkelt
speciaal voor vermogensbeheerders
technologie die het complete vermogensbeheertraject van A tot Z automatiseert. Daarnaast ontwikkelt Blanco voor
financiële instellingen technologie die
complexe KYC-processen eenvoudiger
maakt. Het team van Blanco gelooft in
de symbiose van mens en machine. De
beste serviceverlening ontstaat door de
efficiëntie en kostenbesparing die automatisering biedt te combineren met het
vertrouwen en de empathie die de mens
kan bieden.
useblanco.com

Comfortplan adviestool
De Comfortplan adviestool is speciaal
bedacht voor verzekeringsmakelaars. De
tool plaatst de klant centraal en zorgt
ervoor dat alle elementen aan bod komen in duidelijke overzichten. Dit zorgt
voor klantgericht i.p.v. productgericht
advies. Dankzij de link met het beheerpakket is er geen dubbele invoer. De tool
biedt een klantenportaal en kan ingezet
worden voor klantensegmentatie.
comfortplan.be

e-GOR
e-GOR van Harukey is een platform voor
verzekeringsmakelaars die hun kantoorwerking in levensverzekeringen willen
professionaliseren. e-GOR is een online
‘butler for Life’ en visualiseert het advies
van de makelaar op vlak van vermogensopbouw, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Vanuit het beheer-

PaxFamilia
PaxFamilia is een platform voor vermogensbeheers. Het omvat een personaliseerbare 24/7 online klanteninterface
waarmee alle vermogensgegevens van de

Makelaars en insurtechs versterken elkaar

pakket wordt met één klik een nieuw
e-GOR dossier gemaakt. Het systeem
volgt de risico’s permanent op. Voor
zelfstandige klanten worden in samenwerking met de boekhouder fiscale optimalisaties voorzien.
e-gor.be

myFaro
MyFaro biedt adviesondersteunende
software. Met myFaro beschikt de makelaar over een dashboard om de portefeuille in Leven uit te bouwen. De tool
levert een up-to-date overzicht over alle
maatschappijen heen en is uitgerust met
een uitgebreide set analysetools om de
klant op mogelijke problemen te duiden
en gericht oplossingen voor te stellen.
myfaro.be
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myharmoney.eu

“

Dori
Kundec heeft Dori ontworpen om de
professionele distributeurs van levensverzekeringen digitaal te ondersteunen
bij de dagelijkse werking van het kantoor. Met Dori worden de commerciële,
administratieve en juridische taken van
een makelaarskantoor gebundeld in
één tool. Met de analysemodule kunnen de klanten op basis van hun eigen
input uitmaken of hun levensdoelstellingen bereikt kunnen worden. Dori

complexe onboarding- en complianceprocessen. Op het platform staan alle
persoonsgegevens op het niveau van het
individu. Heeft een klant als persoon, gezinslid of bedrijf meerdere polissen lopen, dan koppelt Harmoney op elk moment alle lopende polissen.

MyHarmoney
MyHarmoney is een platform dat het volledige proces voor het afsluiten van een
nieuwe levensverzekering digitaliseert,
van de klantidentificatie over rapportering tot de opvolging en alle wettelijke
verplichtingen. Denk aan klantenfiches,
bemiddelingsfiches, risicoprofilering (MiFID), UBO-identificatie ... en andere

”

cliënt worden gecentraliseerd en gedocumenteerd. Het omvat tools voor financiële planning en successieplanning, gelinkt
aan de gegevensdatabank van de cliënt.
Via die tools kan de adviseur eenvoudig
financiële scenario’s ontwikkelen en evalueren. Met de geïntegreerde rapporteringstool kunnen aantrekkelijke rapporten
opgesteld worden. Er is ook de mogelijkheid om derden uit te nodigen om mee te
werken aan het cliëntendossier.
paxfamilia.com

PHINEQ Broker Suite
Phineq Broker Suite van TFS ondersteunt
de compliance, rapportering, administratie en opvolging van klantendossiers.
Broker Suite is cloud based en staat in
rechtstreekse verbinding met een aantal
levensverzekeraars. Beleggingsverzekeringen kunnen gekoppeld worden met
bancaire portefeuilles om zo tot een totaal financieel overzicht te komen. De
digitale kluis met klantenportaal laat toe
om documenten te koppelen aan klanten, contracten, vermogensbestanddelen enz. De BrokerCompliance-module
zorgt voor het naleven van alle IDD,
anti-witwas- en GDPR-voorschriften.
targetfundingsolutions.com
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BELOFTEVOL
The Hokus Platform: Eén platform voor
het beheer van alle levensverzekeringen
bij verschillende leveranciers.

teerd. Eindklanten kunnen op het moment van de schade via één aanspreekpunt sneller en beter bediend worden.
keypoint.be

thehokusplatform.com

dat zij doorlopend de risicoblootstelling
van al hun klanten opvolgen. De adviesdossiers worden geautomatiseerd op
orde gehouden. De tool genereert 80%
extra risicodata die leiden tot betere verzekeringsinkoop en advisering.

Louise
NIET-LEVEN
TOPPERS
Fixico
Fixico is een platform voor reparatiebeheer van voertuigschade. Bij een onverzekerde schade aan de wagen kan via
het digitale platform tot 30% bespaard
worden op de kosten voor een herstelling van topkwaliteit. Er zijn momenteel
380 aangesloten herstellers. Er is dus
altijd een aangesloten carrossier in de
buurt van de klant.

riskexplorer.international
Louise is een 24/7 virtuele kantoormedewerker. Op basis van een kort gesprek
analyseert Louise de risico’s en behoeften van de klant en adviseert op maat.
Louise vergelijkt de prijs en polisvoorwaarden van de producten van partnermaatschappijen. Louise helpt verder bij
administratieve taken en beheert automatisch inkomende schadegevallen. De
virtuele assistent onderhoudt het contact met de klant, de beheerder en de
verzekeraar. Louise genereert ook automatisch rapporten die beantwoorden
aan de wettelijke bepalingen voor MiFID.

WIS
WIS is een vergelijkingstool die AI inzet
voor de objectieve vergelijking van algemene voorwaarden van schadeverzekeringsproducten. De polissen worden vergeleken op basis van hun kwaliteiten.
Daar wordt ook een professionele presentatie van gemaakt. De adviesplichtvereisten zitten erin geïntegreerd en de
bezoekers kunnen ook rekenen op de
assistentie van een intelligente chatbot.
wiki-is.be

fixico-business.com
wegroup.be

BELOFTEN

Metamaze

KMO-Scan is een digitale tool die risico’s
van kleinere ondernemingen in kaart
brengt en opvolgt.

Insurgate Multi
DeeCide is gespecialiseerd in oplossingen voor de digitalisering van de verzekeringssector. Na OpenBroker lanceerde
het bedrijf in 2021 de module Insurgate
Multi. Dat is een krachtige multitarifica-

Metamaze is een Intelligent Document
Processing SaaS-platform dat er met artificiële intelligentie voor zorgt dat verzekeringskantoren de verwerking van

wegroup.be
Modulink Brokertools is een webshop
met rekenmodules voor BOAR.

“

Schadeverzekering: de kwaliteit van de dekking is
belangrijk

tietool die alle mobiliteitsrisico’s dekt.
De makelaars moeten hierdoor zelf minder tijd besteden aan het uitbrengen
van een offerte voor hun klanten.

”

inkomende e-mails met documenten
kunnen automatiseren. Het platform
traint zichzelf en kan autonoom documenten herkennen en er de nodige informatie uithalen.

insurgate.com

modulink.be
Met Paperbox wordt e-mail-correspondentie over schadedossiers beheerd met
de hulp van AI.
paperbox.ai
SLVRCLD versnelt inhoudsclaims door
gebruik te maken van productgegevens
en desktopbeoordeling.

metamaze.eu

Keypoint Connect

slvrcld.com

Risk Explorer®
Keypoint Connect is een digitale onestop-winkel voor herstel- en onderhoudsdiensten voor vastgoed. De diensten
(herstellers, onderhoud, management
van gebouwen) en producten worden
met elkaar verbonden en alle betrokken
partijen worden met elkaar geconnec-
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Risk Explorer® van Risk Explorer International is gebaseerd op meer dan 2.000
bedrijfsmatige risicoanalyses. De ingebouwde intelligentie neemt foutgevoelige en tijdrovende taken uit handen bij
verzekeringsmakelaars en zorgt ervoor

ABAM BVT stelt een platform van
Whitespace voor. De vereniging van maritieme en transportverzekeraars wil
hiermee makelaars ondersteunen bij coassurance.
whitespace.co.uk
april 2022

KLANTENCONNECTIE EN -INTERACTIE
TOPPERS
BrokerMail
BrokerMail van Nextmove is een e-mail
marketing-tool voor de verzekeringsmakelaar. Het platform laat toe om e-mailcampagnes met aankondigingen, promoties of nieuwsbrieven op te zetten
naar een onbeperkt aantal bestemmelingen. Er is een redactionele bibliotheek
om inhoud uit te kiezen voor de nieuwsbrief. Na verzending heeft de makelaar
toegang tot een uitgebreide reporting.
nextmove.be

GDPRfolder
GDPRfolder is een applicatie die de makelaar bijstaat om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te tonen. Na het beantwoorden
van een vragenlijst genereert de tool automatisch een AVG-file met een juridische tekst. De makelaars kunnen een
GDPR-Folder-certificeringsbadge op de
website geplaatsen. De tool werd gecreeerd in samenwerking met Feprabel en
wordt ook aangeboden aan de leden van
Planet CSCA (de grootste federatie van
Franse makelaars). GDPRfolder is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en
Engels.
gdprfolder.eu

sen van de financiële situatie. Het platform toont interessante pistes om de
inkomsten te vergroten en de kosten te
verlagen.

Insucommerce
mijnfinancielefoto.be
Insucommerce is een webdesign- en
marketingbureau. Het bouwt websites
met gebruiksvriendelijke tools waarmee
(potentiële) klanten o.a. offertes kunnen
aanvragen, schades kunnen aangeven,
documenten kunnen downloaden. Insucommerce levert naast marketingcontent, een huisstijl en nieuwsbrieven op
maat.
insucommerce.be

Mijn financiële foto
De groep FABU heeft een software ontwikkelt om een uniek overzicht te schetapril 2022

Penbox
Penbox is een intelligent formulier waarmee men snel klanteninformatie en documenten kan verzamelen. Alle geüpdatete informatie van de klant wordt
meteen digitaal vastgelegd. De tool is
gekoppeld aan Brio. De Brio-gegevens
staan al vooraf op het formulier ingevuld. Voor het gemak van de makelaar is
Penbox geïntegreerd in Outlook. Penbox dient ook om klantendata te verrijken en ontbrekende data op te vragen.
penbox.io

Sidefish
Sidefish is een intuïtieve webapplicatie
en een digitale assistent die alle fasen
van het klantencontact ondersteunt
door repetitieve taken te automatiseren.
Sidefish vult de CRM aan. De tool leert
de klant kennen via een kennismakingsgesprek en begeleidt verder bij het invullen, ondertekenen en opvolgen van alle
administratieve en wettelijk verplichte
documentatie.
sidefish.be

BELOFTEN
BestNextAction van Pega zet data om in
interessante content om klanten te winnen.
pega.com
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POM

PRODUCTCONFIGURATIE

POM is een digitale betaaloplossing voor
facturen. Makelaars die gebruikmaken
van de beheersoftware Cobra van Insudata kunnen eenvoudiger factuurbetalingen ontvangen. De betaalgegevens
staan vooraf ingevuld op het digitale
formulier waardoor de klant de betaling

TOPPERS
Insurgate
DeeCide is gespecialiseerd in de digitalisering van de verzekeringssector. Na de
OpenBroker-oplossing lanceerde DeeCi-

“

Contact tussen makelaar
en klant verloopt fysiek én digitaal
Robo For Advisor is een tool om de website van een makelaar/adviseur om te
bouwen in een portaal.
lili.am

makkelijker kan uitvoeren. Doorklikken
op de POM-betaalknop of de QR-code
scannen volstaat.

SalesNote maakt het eenvoudiger om
data te capteren tijdens verkoopgesprekken.

pom.be

SalesNote.be

Dankzij de Twikey conversiecampagnes
kiezen meer klanten voor domiciliëring
en ondertekenen ze online een rechtsgeldig e-mandaat. Gefaalde domiciliëringen worden in real-time opgevolgd
waardoor uiteindelijk bijna alle facturen
automatisch geïnd worden. De tool kan
gebruikt worden door Belgische makelaars die hun facturen zelf innen.

Met SignFree kan de klant documenten
ondertekenen via een Outlook en Gmail
add-on.
signfree.io
Zaion is een intelligente chatbox die rekening houdt met emoties.

Twikey

twikey.com
zaion.ai

BELOFTEN
BETALINGS- EN FINANCIEEL BEHEER
TOPPERS

Digiteal is een open platform om alle
facturatie op één plaats te beheren en
fouten te vermijden.

GBO Cloud
digiteal.eu
GBO Cloud integreert automatisch termijnkwijtingen en rekeninguittreksels
van 30 maatschappijen in de beheersoftware (Belgische en Internationale
ERP met verschillende formaten). Die
info wordt ook beschikbaar gemaakt in
Excel. De volledige lijst met maatschappijen is op de GBO-website consulteerbaar.
gbocloud.be
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Mail to Pay biet een facturatie- en opvolgingsproces voor alle debiteuren.

”

de in 2021 Insurgate. Het is een multicompany-tool die door meer dan 1.500
makelaars wordt gebruikt. Insurgate
biedt verzekeraars de mogelijkheid om
hun producten te digitaliseren. Werken
met e-mails en pdf’s die met de hand
ingevuld moeten worden, worden daardoor overbodig.
insurgate.com

SOFIE
Rethink-IT biedt makelaars-masterbrokers de mogelijkheid om eigen producten te definiëren en geautomatiseerd te
beheren. SOFIE (Software For Insurance
Enterprises) is een platform waarmee
makelaars hun klanten maatwerk kunnen bieden als masterbroker of underwriter. Met SOFIE kunnen de makelaars
voor hun product zelf de waarborgen
opstellen en er dekkingscapaciteit voor
afnemen, en zelf de klantbeleving orkestreren. Automatisering van acceptatie
tot schadeafhandeling is hiermee mogelijk.
rethinkit.be

mailtopay.be
Met SKWIZ wordt het volledige traject
van de behandeling van documenten
geautomatiseerd.
skwiz.ai

Bron:
www.viviumdigitalawards.be

april 2022

Felicitaties voor alle deelnemers
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Op 27 oktober
hebben de
Levensverzekeringstrofeeën
de verzekeraars beloond.
De laureaten
zijn :

2021

MIJN PENSIOEN

MIJN PENSIOEN

MIJN PENSIOEN

MIJN PENSIOEN

Spaargeld:
Formule met gewaarborgde
intrestvoet
Vita Pensioen

Investering:
Formule met gewaarborgde
intrestvoet
Capiplan

Belegging:
Tak 23 : Fonds medium risk
AG Life Equity World Aqua

Belegging:
Tak 23 : Fonds high risk
Athora Mainﬁrst Global
Equities Unconstrained

MIJN PENSIOEN

MIJN PENSIOEN ALS
ZELFSTANDIGE

MIJN PENSIOEN ALS
ZELFSTANDIGE

MIJN PENSIOEN ALS
ZELFSTANDIGE

Belegging:
Gamma Multi-supports Tak
21/23
KITE Mix

Vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen (VAPZ)
Pension Plan Pro

Individuele
pensioentoezegging (IPT)
F-Manager VIP.2

Pensioenovereekomst voor
Zelfstandigen (POZ)
Capiplan POZ

MIJN RISICO’S

MIJN RISICO’S

MIJN RISICO’S

MIJN RISICO’S

Overlijden : gekoppeld aan
een hypothecaire lening
(schuldsaldoverzekering)
Hypo Care

Overlijden : gekoppeld aan
een hypothecaire lening
(schuldsaldoverzekering)
Protectim *

Uitvaartverzekering
DELA Uitvaartzorgplan

Gewaarborgd inkomen
Plan GI Continuity+ Exo

DIGITALISATIE

MAATSCHAPPELIJKE INZET

MAATSCHAPPELIJKE INZET

INNOVATIE

Digital Customer & Broker
Journey in Life & Health

Communicatie

Pandemie

Allianz Fit for Growth

DUURZAME
INVESTERINGEN

BESTE
PUBLICITEITSCAMPAGNE

6

7

8

MAKELAARS

Know You Can

9

14

(*) ﬁliaal van een Franse maatschappij
laurent.feiner@decavi.be - 02-520.72.24 - muriel.storrer@aimesco.net - 02-354.93.81
www.decavi.be - decavitropheesvie2101.qontent.video

1. Jean-Marie Bollen,
Federale Verzekering

13

2. Jeroen Spinoy, Vivium
3. Valérie Gauthier, AG
5. Manu Roobaert, Athora
5. Laurent Goudemant,
Belfius Insurance

6. Karel Coudré, Axa Belgium

12

7. Philippe Engelen,
Federale Verzekering

8. Heidi Cortois en
Kim Breebaart, NN
9. Jochen Radoes, Afi Esca
10. Geert Deschoolmeester, Dela
11. Hervé Bourel, DKV
12. Gunter Uytterhoeven, Axa
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INFO

13. Edwin Klaps, AG
14. Albane Lairesse, Ethias
15. Birgit Hannes, Allianz
16. Heidi Cortois en Evert Van
Meeuwen, NN
17. Andy Vercauteren, Axa
18. De laureaten, juryleden
en organisatoren

10

11

Leven Verzekeringen

Interview

e-GOR 2.0 met
actieve risicobewaking
voor alle klanten

2.0

R

ecent brachten de drijvende krachten achter het succesverhaal van
e-GOR – makelaar Maarten Dom,
zaakvoerder Joeri De Greef van Harukey en IT-bolleboos Gert Van Meerbergen – e-GOR 2.0 op de markt. Hoewel
de naam een kleine update suggereert,
bundelt e-GOR 2.0 tal van functionaliteiten en opvolgingsmogelijkheden voor
alle klanten van een makelaar, dus ook
voor de particulieren. Daarmee profileert het Leven-platform zich nadrukkelijk richting de brede makelaarsmarkt.

Intussen 9 jaar geleden werd opvolging
van het fiscale verzekeringsdossier van
bedrijfsleiders en eenmanszaken ingrijpend makkelijker voor Leven-makelaars
met dat cliënteel, dankzij de lancering
van e-GOR. In de daaropvolgende jaren
werd de performante digitale tool uitgebreid met de modules ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, IPT, VAPZ en
POZ. Daaraan wordt niet geraakt: de
april 2022

nieuwe tool e-GOR 2.0 is bestemd voor
makelaars die hun particuliere klanten
Leven op professionele wijze willen adviseren en actief begeleiden bij het nastreven van hun financiële doelen in de onzekere tijden van vandaag.
Maarten Dom: “Bij de presentatie van
de formule e-GOR Start en van de pensioencomfort- en MiFID-modules in onze
tool in oktober 2020, stelden we inderdaad dat e-GOR-makelaars ook hun particulierencliënteel Leven op termijn gepast zouden kunnen adviseren en
opvolgen. De voorbereidingen daartoe
waren toen al enkele maanden aan de
gang.”
Joeri De Greef: “Tijdens de concrete
ontwikkeling hebben we stelselmatig
met hen overlegd, omdat we onze klanten niet alleen zien als gebruikers maar
vooral als onze ambassadeurs. Ook voor
e-GOR 2.0.”

Gert Van Meerbergen: “De meesten
maken er ondertussen al volop gebruik
van. De tijd is nu rijp om louter particuliergerichte makelaars ook de gelegenheid te geven ermee aan de slag te gaan.”
Hoe groot schatten jullie de belangstelling van de klanten voor e-GOR
2.0 in?
Maarten Dom: “Ik twijfel er niet aan
dat de consument er oor naar heeft.
‘Kunnen jullie ook een tool bouwen
waarmee mijn gezinspartner een helder
zicht krijgt op zijn of haar pensioenvoorzieningen, op de financiële implicaties
wanneer hij of zij ziek valt of overlijdt?
En waarom stopt mijn e-GOR-verhaal als
ikzelf met pensioen ga? Terwijl ik ook
dan behoefte heb aan gepast advies,
met name om slim om te gaan met de
uitgekeerde pensioenbedragen?’ Net als
vele collega-makelaars die onze oorspronkelijke tool gebruiken, kreeg ik her-
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fronteerd met een torenhoge inflatie
waarvan niet geweten is wanneer ze opnieuw op een normaal peil zal staan.
Geld op een spaarboekje brengt al jaren
niets meer op, maar paradoxaal genoeg
zijn de spaartegoeden wel enorm gestegen tijdens de coronacrisis. Klanten zoeken net als vroeger rendement. Maar in
de huidige context is dat niet of nauwelijks te vinden in Tak 21-producten. En
dus kijkt men ‘over het muurtje’ naar Tak
23-oplossingen die tegenwoordig in alle
varianten te vinden zijn. Tegenover de
rendementskansen van een Tak 23-fonds
staat echter het risico op kapitaalverlies.
Een makelaar die gedegen advies aflevert
en dit nadien ook consequent opvolgt, is
meer dan ooit een meerwaarde.”
De klanten krijgen een helder overzicht van hun beleggingen,
met inbegrip van de risicoklasse en de waarde

In welke mate komt e-GOR 2.0 de
makelaars ten goede?
Gert Van Meerbergen: “Voor velen
is Tak 23 een sprong in het diepe waaraan ze zich eerder niet waagden door
de strikte MiFID-regelgeving inzake
klantopvolging en doordat ze niet per se
beleggingsspecialisten zijn. Makelaars
worstelen vaak met de vertaling van
deze nieuwe rol naar een aangepaste
kantoororganisatie en werking die hen
toelaat probleemdossiers snel te detec-

Ook de beleggingen per doel zijn een welgekomen geheugensteuntje voor de klant

haaldelijk deze en soortgelijke vragen
van klanten. Mensen zijn echt wel met
die materie bezig.”
Gert Van Meerbergen: “Bovendien
zijn de consumenten van vandaag niet
alleen begaan met hun pensioen, of
met hun financiële zekerheid in geval
van ziekte bijvoorbeeld. Ze hebben meer
dan vroeger oog voor wat je ‘de vreugdes des leven’ kunt noemen: een appartement aan zee voordat ze 50 of 55 zijn,
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een luxueuze camper om frequenter
mee te reizen, een financieel duwtje in
de rug voor de kinderen als ze het huis
uit gaan, om het bij die voorbeelden te
houden.”
Joeri De Greef: “Tegelijk vragen velen
zich af hoe ze die plannen, die dromen,
ooit gerealiseerd krijgen. De financiële
markten zijn vaak erg volatiel, crashes
volgen mekaar sneller op dan vroeger. En
sinds kort worden we opnieuw geconapril 2022

teren en vervolgens vlot te kunnen communiceren met de betrokken klanten als
de omstandigheden het vereisen. Dat
lukt vandaag niet meer zonder performante software.”
Maarten Dom: “Met e-GOR 2.0 kunnen de makelaars op een zeer toegankelijke en visueel heldere manier de dialoog met de klanten aangaan. De
vergelijkbare initiatieven op de markt

“

de data in e-GOR een prijsgunstig financieel plan kan uitwerken. Het is zo geconcipieerd dat de klant geen rapport
van tientallen pagina’s moet doorworstelen. De makelaar is hierbij trouwens
uiteraard ideaal geplaatst om daar de
gepaste toelichting bij te geven.”
Maarten Dom: “Maar onze tool zal
nooit een instrument voor financiële
planning worden. Wat ons drijft is aan

e-GOR 2.0 ontzorgt makelaars bij het
opvolgen van de volledige Leven-portefeuille

”

opereren vaak onder de vlag van financiele planning. Die term op zich insinueert
automatisch een complexer verhaal, wat
de modale klant afschrikt. Die denkt:
‘Dat gaat me geld kosten, dat is niet
voor mij weggelegd, mijn financiële
middelen reiken niet zover ...’ We hebben niets tegen de kantoren die de weg
van de financiële planning inslaan, laat
dat duidelijkheid zijn.”

een bredere groep van makelaars die
Leven-producten aanbieden, een middel
aan te reiken om de uitdagingen van ‘de
nieuwe wereld’ te trotseren. We zijn ervan overtuigd dat ze met e-GOR 2.0 hun
klanten daadwerkelijk kunnen helpen
om de golven van de financiële markten
aan te kunnen.”

Joeri De Greef: “Integendeel zelfs. We
zijn in onderhandeling met een derde
partij die dankzij de doorstroming van

Joeri De Greef: “Een zeer belangrijk
maar zeer ondergewaardeerd element
in gepast financieel advies is de profiel-

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

test. De makelaars nemen die test wel
degelijk af om aan de compliancevoorwaarden van MiFID te voldoen. Maar, en
ik wil niemand met de vinger wijzen,
hoe vaak wordt daarna nagegaan of die
gegevens mettertijd nog actueel zijn?
De profieltest is eveneens bedoeld om
zicht te krijgen op de financiële draagkracht van de klant, en op de kennis en
ervaring met de financiële wereld. Het
kan best dat de makelaar alles precies en
correct toelicht, maar dat de klant toch
niet helemaal mee is. Je moet daar als
makelaar wel altijd voor zorgen, maar ik
kan me levendig voorstellen dat het
complex geheel van parameters, modaliteiten en informatie menigeen afschrikt.
Met e-GOR 2.0 hoeven ze zich daarover
geen zorgen meer te maken: de tool
houdt met alle voornoemde elementen
rekening, en de uitkomst wordt op een
voor de klant bevattelijke manier gepresenteerd.”
Gert Van Meerbergen: “Een even belangrijk aandachtspunt is: het doel dat
de klanten met hun vermogen willen bereiken. Het valt meer dan eens voor dat
iemand polissen heeft waarvan hij of zij
niet meer weet waarom ze indertijd zijn
afgesloten. e-GOR 2.0 maakt daarmee
voorgoed komaf door alle eerdere of

De toelichting bij het beleggersprofiel van de klant geeft
de makelaar de gelegenheid er dieper op in te gaan

april 2022
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toekomstige beleggingsdoelen van de
klant netjes te visualiseren en de lopende spaarformules aan deze doelen te
koppelen. Zo kijken makelaar en klant
met dezelfde blik naar het totaalplaatje.
Dat is een perfect startpunt voor advies
en opvolging.”

Zodra de risicotoerenteller doorslaat, krijgt de makelaar daarvan bericht. De klanten
vinden die informatie ook terug, als ze via het portaal van de makelaar inloggen

De klanten hebben meerdere mogelijkheden om hun beleggersprofiel te ondertekenen

Maarten Dom: “Een derde fundamentele factor is de risicoappetijt van de
klant. Kiest hij of zij voor een defensieve
aanpak zonder al te veel risico’s? Of
mag het dynamisch? Dat kan variëren
per beleggingsdoel. Maar de risicoappetijt verschilt vaak tussen partners onderling. Bijvoorbeeld als het gaat om een
financieel ruggensteuntje voor de kinderen later. Indien de ouders een verschillend risicoprofiel hebben, kan – om niet
te zeggen: moet – een makelaar hierbij
een belangrijke adviesrol spelen. De robot achter e-GOR 2.0 helpt daarbij en
zal automatisch wijzen op de verschillen
in risicobereidheid tussen de gezinspartners, maar evengoed op het verschil in
risicobereidheid per beleggingsdoel. Na
tussenkomst door de makelaar kan bij
consensus tussen de spaarders een afwijkend beleggersprofiel worden gekozen en ondertekend, zodat de MiFID-regels correct worden nageleefd.”
Gert Van Meerbergen: “Daar komen
geen paperassen bij kijken. We hebben
de bijzonder klantgerichte spirit die de
ambtenaren hadden bedacht bij MiFID,
en die trouwens de juiste is, vertaald in
een spirit van anno 2022. We hebben
volop ingezet op digitalisering en erover
gewaakt dat e-GOR 2.0 niet zou verzanden tot een administratieve tool. De appreciatie van de makelaars die er al mee
werken, sterkt onze overtuiging dat ook
puur particuliergerichte kantoren enorme efficiëntiewinsten zullen realiseren.”
Maarten Dom: “Doorgaans hebben
klanten weinig notie van de mechanismen achter Tak 21, Tak 23, aandelen,
obligaties of de beurs in het algemeen.
De essentie voor hen is dat ze begrijpen
hoe belangrijk het is om doordachte beleggingsdoelen te definiëren, goed na te
denken over het beleggersprofiel, en
zich terdege bewust te zijn van de risico’s die zich kunnen voordoen. De ma-
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kelaars kunnen klanten met hun kennis
en ervaring wijzen op de waaier van passende oplossingen. Met e-GOR 2.0 kunnen zij dat gesprek op een intuïtieve en
voor de klant bevattelijke manier voeren,
en hoeven ze niet per se het gestandaardiseerde product van deze of gene verzekeraar voor te stellen. Wat dan weer
een extra troef is en waarmee het kantoor haar professionalisme aantoont en
haar meerwaarde bewijst.”
Is er ook een controlemechanisme
ingebouwd?
Joeri De Greef: “Op een visuele manier
die de klant meteen begrijpt: met een
toerenteller, zoals in een auto, met een
wijzer van 1 tot en met 7. Voor een beleggingsdoel waaraan bijvoorbeeld een
evenwichtig beleggersprofiel gekoppeld
is, mag de toerenteller maximaal tot 5
gaan.”
Gert Van Meerbergen: “De klant zelf
heeft daar, voor alle duidelijkheid, niet
altijd zelf vat op. Verzekeraars bieden
fondsen aan met diverse risicoklassen,
maar die inschaling kan wijzigen. Dankzij e-GOR 2.0 wordt in zo’n geval direct
nagekeken voor welke klant deze wijziging problematisch is. Zo kunnen de
makelaars gemakkelijk en snel hun adviesrol vervullen.”
Joeri De Greef: “De klanten kunnen
zelf altijd nagaan of de teller in het rood
gaat door in te loggen op hun dossier in
e-GOR. Maar alleen de makelaar krijgt
automatisch een alarmsignaal, zodat
het dossier in kwestie nog goed kan bekeken worden en het gesprek met de
klant kan starten. In e-GOR 2.0 versterkt
technologie de makelaar, maar de makelaar zit altijd zelf aan het stuur.”
Maarten Dom: “Het is sowieso raadzaam dat alarmsignaal niet af te wachten en met een bepaalde regelmaat
overleg te houden met de klant. Het kan
immers best dat het beleggersprofiel geactualiseerd moet worden doordat zijn
of haar financiële situatie erop vooruitof achteruitgegaan is. Of dat de risicoappetijt veranderd is. Wie bijvoorbeeld
de pensioengerechtigde leeftijd nadert,
april 2022

Van links naar rechts: makelaar Maarten Dom, zaakvoerder van Harukey Joeri De Greef
en IT-specialist Gert Van Meerbergen

wil vaak meer zekerheid inbouwen om
het effect van een eventuele forse beursterugval te vermijden.”
Joeri De Greef: “Mogelijk heeft de
klant ook spaarinitiatieven genomen
zonder tussenkomst van de makelaar,
zoals pensioensparen via de bank. Het
spreekt voor zich dat de makelaars daarvoor geen beleggersprofiel moeten opmaken, en niet kunnen opvolgen of de

“

kerCloud of ze zelf invoeren, er nieuwe
beleggingsdoelen van de klant in opnemen, het beleggersprofiel bevragen, en
zo meer. De polissen in e-GOR 2.0 worden geactualiseerd door rechtstreekse
connecties met de maatschappijen. Het
enige wat de makelaar daarbovenop betaalt, is een vergoeding van 1 euro per
digitale ondertekening van het beleggersprofiel, met een minimumenvelop
van 100 handtekeningen.”

In e-GOR 2.0 versterkt technologie
de makelaar, maar de makelaar zit altijd
zelf aan het stuur

”

klant er stortingen in doet of hoe de
evolutie is qua rendement. Maar ook die
producten kunnen in e-GOR 2.0 opgenomen en gevisualiseerd worden, zodat
je als makelaar wel een correct en holistisch beeld hebt. Wat de klantenbinding
natuurlijk ten goede komt.”

Maarten Dom: “De bedrijfsleiders en
eenmanszaken die nood hebben aan fiscale optimalisatie, kunnen uiteraard net
als voorheen geserviced blijven in e-GOR.
In dat verband is er goed nieuws voor
makelaars die slechts een beperkt aantal
dergelijke klanten in portefeuille hebben.

Welk prijskaartje hangt aan e-GOR
2.0 vast voor de makelaar?

Wie intekent op e-GOR 2.0, kan na betaling van een surplus, die specifieke ondernemersklanten ook laten genieten
van de actieve opvolging en andere voordelen waarvoor e-GOR gekend is.”

Joeri De Greef: “We werken met een
contract van 3 jaar. Dat stelt ons in staat
om e-GOR 2.0 verder te verfijnen. Jaarlijks betalen de makelaars 3.000 euro
(exclusief btw). In ruil daarvoor kunnen
zij alle polis- en andere gegevens van
hun klanten opladen vanuit Brio of Bro-

Jan De Raeymaecker
Bijkomende info:
joeri@harukey.be, 0479 80 95 40
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De verzekeraars worden beloond voor de kwaliteit van hun producten en diensten.
De laureaten 2022 zijn :
MIJN RECHTEN

MIJN MOBILITEIT
Motorverzekering

Autoverzekering
(BA en Omnium)

Verzekering
Rechtsbijstand Auto

P&V Motorverzekering

Comfort Auto

Rechtsbijstand Auto
Artikel 1

Brandverzekering
(mede-eigenaars)

Brandverzekering
(voor huurders)

MIJN
VERANTWOORDELIJKHEID
Verzekering BA
Privéleven

DIGITALE

Brandverzekering
(Multirisico Woning eenvoudige risico’s)

Top Woning

Cocoon of I.B.I.S.

Huurdersverzekering

Ethias Familiale

AXA Business Pack

MIJN WONING

Fietsverzekering

BESTE PUBLICITEITSCAMPAGNE

INNOVATIE

Ecosysteem voor
elektrische en hybride
voertuigen

Fietsverzekering

DKV Smile

«Know You Can»

MIJN ONDERNEMING
Verzekering
Arbeidsongevallen

Package KMO

Cyberrisk

Verzekering
Gezondheidszorgen

Arbeidsongevallenverzekering

Modulis Easy

CyberClear by Hiscox

DKV Hospi Flexi

INFO'S

Providis Globale
Rechtsbijstand

PREVENTIE

“Je Makelaar, je
helpende hand"
MIJN GEZONDHEID

MAATSCHAPPELIJKE
INZET

Fiscale rechtsbijstand
verzekering

MAATREGELEN
GENOMEN IN HET
KADER VAN DE
PANDEMIE

TROFEE VAN DE
MAKELAARS

Aimes & Co - Tel : 02-354.93.81 – e-mail : muriel.storrer@aimesco.net
Decavi - Tel : 02-520.72.24 – e-mail : laurent.feiner@decavi.be; www.decavi.be
decavitrofeeennietleven2201.qontent.video

INFO'S

Cyberrisico’s Verzekeringen

Verslag

Verzekeringsdata is
bijzonder gevoelig voor
datalekken en cyberaanvallen

D

e hoeveelheid gevoelige informatie die nodig is om klanten correct
te verzekeren, maakt de verzekeringsbranche extra gevoelig voor datalekken en cyberaanvallen. Digitaal-documentbeheerder Xenit organiseerde er een
webinar over. Moderator van dienst was
Laurent Feiner, CEO van Decavi.

Bij cyberbeveiliging denkt men snel aan
een cyberaanval van buitenaf of een virus dat het systeem platlegt. Die soorten
criminaliteit maken deel uit van een echte industrie. In 2019 zou er in die business al 2 triljoen euro zijn omgegaan,
intussen is dat bedrag ongetwijfeld nog
meer gestegen. Maar cybersecurity gaat
over meer dan criminaliteit van buitenaf.
80% van de incidenten zijn het gevolg
van een menselijke fout binnen de organisatie. Denk o.a. aan: nonchalance met
paswoorden, bewerkingen in de cloud
en misplaatst vertrouwen in partners.
Hoewel elke branche blootstaat aan cyberrisico’s is de verzekeringsbranche bijzonder aantrekkelijk en vatbaar voor datalekken en cyberaanvallen. Dat komt
door de grote hoeveelheid gevoelige informatie die verwerkt wordt. Die data
zijn zeer divers, ze gaan over: het bedrijf
en haar strategie, medewerkers, polishouders, distributieprocessen … Er worden veel vragenlijsten ingevuld waar namen, adressen, rijksregisternummers,
salarisinformatie, enz. op vermeld staan.
Hoe meer contracten, hoe meer specifieke gevoelige informatie er bijgehouden moet worden. Doorheen de looptijd
van de contracten wordt de bijgehouden informatie over het verzekerde risico, de verzekerden en de verzekeringsnemers nog verder uitgebreid. Elk
schadegeval zorgt voor extra data.
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ZERO VERTROUWEN
Elke partij in de keten moet de gegevens
waarmee gewerkt wordt, veilig bewaren
en afschermen voor ongewenste pottenkijkers. Maar ondertussen moeten
die data wel actueel blijven. Dat is op
zich al een zeer uitgebreide opdracht.
Om het dienstenaanbod te optimaliseren wordt gewerkt met informatie uit
externe databronnen die aangeleverd
worden door partners. Bovendien worden meer en meer diensten vanuit de
cloud geleverd en dus groeit het belang
van veiligheid in de cloud. Want zelfs de
cloud provider mogen we niet volledig
vertrouwen.
“We gaan nu op een andere manier om
met data dan in het begin van het internet”, zei Vincent Naessens, associate
professor bij het departement computerwetenschappen aan de KU Leuven.
Hij onderzoekt veilige mogelijkheden
om gevoelige data gecontroleerd te
kunnen delen. Indien gevoelige data gecontroleerd gedeeld wordt, is dat im-

mers beter voor de eigenaar en de gebruiker. Elk mogelijk risico bewaken, is
aangewezen. Vincent Naessens: “We
moeten het vertrouwen in derden minimaliseren en innovatieve softwaretechnologie omarmen om op een gecontroleerde manier informatie vrij te geven.
Het is belangrijk dat we uitgaan van realistische veronderstellingen over de betrouwbaarheid van onze partners.”
In feite moeten we uitgaan van een grote kans op misbruik en de mogelijkheden
daartoe proberen uit te sluiten. Vincent
Naessens had het daarbij over technieken zoals dataminimalisatie, differential
privacy (individuele informatie wordt gewist), het toevoegen van dataruis en het
anonimiseren van data (persoonsgegevens worden zodanig bewerkt dat ze
niet meer gebruikt kunnen worden om
een persoon te identificeren).
Omdat het in sommige gevallen toch
nog mogelijk kan zijn om de oorspronkelijke identiteiten te reconstrueren, on-
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Verzekeringen Cyberrisico’s
derzoekt de professor momenteel hoeveel veiliger het is als we verschillende
technieken combineren. Er worden bijvoorbeeld anonimisatietechnieken gebruikt in combinatie met het wissen van
individuele informatie en het toevoegen
van noise.

HACKING
Siebe de Roovere, Principal Cybersecurity Consultant bij digital security coach
Toreon, sprak over de noodzaak om
naar een minimum aan beveiliging te
streven. “Er zijn steeds meer bedreigingen en hackers werken professioneler
dan ooit tevoren. Maar ze willen ook
geen tijd verliezen. Als het teveel tijd
neemt om een systeem te hacken, laten
ze dat systeem links liggen. Ze kiezen er
dan voor om een ander minder beveiligd slachtoffer aan te vallen.
Studies van het Ponemon Institute (VS)
bevestigen dat hackers eerst de gemakkelijkste doelwitten uitkiezen. Een hacker heeft ongeveer 70 uur nodig om een
gemiddeld beveiligde organisatie binnen te dringen. Organisaties met een
verbeterde IT-beveiliging slagen erin om
hackers gemiddeld 150 uur buiten te
houden. Gemiddeld geeft een hacker
het op na 210 uur. Het komt er dus op
aan om de beveiliging zo ver op te drijven dat ze meer tijd zullen nodig hebben.

ADVIES
Verzekeraars moeten zich bewust zijn van de typische sectorrisico’s. De focus
moet liggen op data- en cloud-security.
Back-up: Ransomware is een van de meest voorkomende aanvallen
op de verzekeringssector en een aanval met grote gevolgen. Een
stevige back-up-strategie die regelmatig getest wordt, zorgt voor
een spoedig herstel zonder al te veel tijdverlies en zware kosten.
Back-ups moeten op verschillende locaties staan en mogen niet in
real-time met elkaar verbonden zijn. Als een van de systemen geïmpacteerd wordt, kan dan op het andere teruggevallen worden.
Updates: De cyber-security-community waarschuwt regelmatig
voor kwetsbaarheden in de systemen. De meeste organisaties voeren te weinig up-dates uit. Attackers maken daar gebruik van want
die volgen de berichtgeving over updates ook.
Antivirus: Het wordt aangeraden om twee verschillende antivirussoftwares te gebruiken. Eentje op serverniveau en een op endpoint-niveau. Antivirussoftware heeft ook zwakke plekken. Door
twee oplossingen te combineren worden de zwakke plekken gecompenseerd.
Legacy systemen: Veel verzekeraars werken met oude legacy systemen en die zijn bijzonder kwetsbaar, want daarvoor zijn er geen
securityupdates. Eigenlijk moeten die systemen volledig afgeschermd worden zodat ze alleen toegankelijk zijn voor personen die
betrouwbaar zijn.
Administrator-rechten: Vooral kleinere organisaties kennen vaak
teveel administratorrechten toe. Iedereen moet kunnen doen wat
die moet doen, maar niets meer. Als iemands account wordt geschonden, kan dat account gebruikt worden om nog meer rechten
toe te kennen, verticaal en horizontaal. Zo kan het volledige netwerk gecompromitteerd worden. Werken met gedeelde accounts
wordt best zoveel mogelijk vermeden.
Cloud security: Werk standaard met multi-factor authenticatie.
Een bijkomende authenticatie via een smartphone bijvoorbeeld en
niet enkel met een username en paswoord. Hierdoor zou het risico
op een infiltratie via een gebruikersaccount met 99% dalen. Veel
mensen hebben immers de gewoonte om hun private paswoorden
ook professioneel te gebruiken. Hackers weten dat en proberen te
infiltreren met paswoorden die ooit gelekt zijn. Daarvan circuleren
lijsten op het dark net.
Friendly hackers: Nodig minstens eenmaal per jaar een friendly
hacker uit. Die zal de beveiligingshiaten aanduiden. Een aanval simuleren, is de beste manier om snel te weten te komen wat er allemaal fout kan gaan.
User awareness: Phishing heeft zoveel succes omdat de users vaak
onvoldoende getraind zijn om het te herkennen. Hiervoor bestaan
game-oplossingen die de medewerkers uitdagen om verdachte email-verzoeken te detecteren.
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Hackers gaan doorgaans systematisch
tewerk. Siebe de Roovere: “We merken
dat ze bij voorkeur tegelijkertijd alle bedrijven in een bepaalde sector viseren.
Het komt er dus op aan om beter beveiligd te zijn dan de gemiddeld beveiligde
concurrenten. Zo wordt jouw organisatie een minder interessant doelwit. Informatie over de mate van beveiliging
binnen de sector is dus belangrijk om te
weten tot welk niveau de eigen beveiliging best opgedreven wordt.”
Volgens hem wordt 20% van de cyberaanvallen gericht op de financiële en
verzekeringssector. Malware, infection,
ransomware en phishing komen het
vaakst voor. 30% van wie aangevallen
wordt met ransomware slaagt er nadien
niet in om alle data volledig te herstellen. Er gaat dan vaak structurele data
verloren die terug opgevraagd moet
worden bij klanten. Slechts 10% van de
bedrijven die losgeld betalen, krijgen
trouwens na betaling effectief alle data
terug. Wie slachtoffer wordt van
ransomware en losgeld betaalt, zal in
90% van de gevallen niet alle data terugkrijgen. 60% van de slachtoffers
krijgt bovendien binnen het jaar opnieuw met een aanval te maken.

GOVERNANCE
Tim Wouters is Chief Risk Officer bij Ergo
Insurance van de groep Munich Re. Hij
sprak over de verschillende risicocatego-

“

Hij wees erop dat als de cyberrisico’s in
kaart zijn gebracht, het aan de directie is
om de risicobereidheid te bepalen voor
de verschillende categorieën. De eindverantwoordelijkheid ligt bij hen en niet
bij security of het IT-departement.

DIGITAAL ARCHIEF
Bij Xenit, een IT-expert in Content Services & Document Management, is de beveiliging gebaseerd op het principe van
zero trust. François Collienne, Product/
Program Developper: “Als archiefbeheerder beheert Xenit meer dan 300
miljoen documenten voor vijf verzekeringsklanten, daarom is het bedrijf zeer
voorzichtig, vooral bij het gebruik van
wachtwoorden. Maar een nulrisico be-

We moeten realistisch zijn. Vertrouw bijna
niemand en controleer zoveel mogelijk

rieën en beveiligingsstrategieën. Weinig
waarschijnlijke risico’s met een lage impact hebben weinig aandacht nodig.
Heel waarschijnlijke risico’s met een lage
impact worden opgevangen met processen. Daarnaast zijn er de zwarte zwanen die zelden voorkomen maar een
hele grote impact hebben. Grijze neushoorns daarentegen zijn heel waarschijnlijk en als ze voorkomen, hebben
ze een grote impact.
april 2022

”

staat niet, zelfs niet voor de best beschermde infrastructuur. Er is altijd een
kans om een document te verliezen.
Daar moeten we op voorbereid blijven.”
Xenit past voor de data at rest (de opgeslagen data) de 3-2-1-back-up-regel
toe. Er worden minstens 3 kopieën gemaakt, waarvan 2 op verschillende media en minimaal 1 reservekopie buiten
het bedrijf. De opslagarchitectuur voor

de 300 miljoen verzekeringsdocumenten is object-georiënteerd. De gegevens
worden opgeslagen als op zichzelf
staande objecten, waarbij elk gegevensobject een unieke identificatiecode meekrijgt. Naast die object-storage past Xenit document replica availability toe.
“We houden verschillende kopieën van
elk document bij, waarbij de object-codering ons documenten laat terugvinden en reconciliëren op basis van verschillende onderdelen. Deze oplossing
stelt ons ook in staat om de levenscyclus
van de documenten te beheren. Als een
document wordt verwijderd, blijft het
toch nog enkele dagen of maanden in
het systeem zitten, voor het geval die
verwijdering niet gewenst was.”

Hans Housen
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Advertorial Books

Programming R
and RShiny
for Pensions
Basics and Concepts
applied to Business
Dominique Beckers

E

en rekenkundige onderbouw voor pensioenen is
nooit af. We kunnen steeds breder en dieper graven in de actuariële technieken en de andere aspecten. Onze Belgische universiteiten zijn daar heel sterk
in en spelen een voortrekkersrol op internationaal vlak.
De versterkende band tussen de universiteit en het bredere werkveld is daarbij belangrijk.

Programming R and RShiny for Pensions,
Basics and Concepts applied to
Business’ helps you to get started with
practical calculations in the pension
business. Programming code is
explained step by step allowing to:
• read and visualize life tables
• calculate the price of a unit pension at any time

Dat is dan ook de insteek van de tweede handleiding van
Dominique Beckers, gastprofessor aan de KU Leuven. Na
‘Actuarial Mathematics for Pensions, Basics and Concepts
applied to Business’, dat intussen in het Russisch is verschenen, heeft hij een vervolg klaar: ‘Programming R and
RShiny for Pensions, Basics and Concepts applied to Business’. Net zoals zijn eerste boek is het een gids voor iedereen die dieper wil ingaan op pensioenberekeningen.
De sector heeft nood aan betrouwbare snelle voorspellers
en daarom laat Dominique Beckers ons kennismaken met
de mogelijkheden van de open-source programma’s R
en RShiny. Hoe de toepassingen van die krachtige rekenmotor gedeeld kunnen worden over het internet wordt
stap voor stap geïllustreerd in het laatste hoofdstuk. Hij
toont ons hoe kansgerelateerde berekeningen ingevoerd
kunnen worden in een eenvoudige applicatie die de data
meteen omzet in verhelderende diagrammen met toekomstige scenario’s.
Aangezien het pensioenvraagstuk universeel is, heeft Dominique Beckers zijn tweede gids in het Engels uitgegeven. Op die manier kan hij wereldwijd al een groot deel
van de geïnteresseerden bereiken. Maar ook dit keer
wordt de mogelijkheid om de gids in andere talen te publiceren zeker niet uitgesloten.

32

• calculate the capital value of a current pension at
any time
• calculate the life expectancy
• calculate the necessary amount to fund a pension
over time (mathematical reserves)
• read and visualize interest rate structures
• project assets into the future
• build a retirement planning application including
stochastic returns and inflation
• share your application on the web including
deployment through RShiny

❶

❷

❶ Actuarial Mathematics for Pensions
ISBN 978-90-465-9740-8
www.mathforpensions.com
shop.wolterskluwer.be
❷ Programming R and RShiny for Pensions
ISBN 978-94-640-5190-2
www.mathforpensions.com
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Interview

Stéphane Slits,
een rots in de branding

W

at maakt van iemand een
persoonlijkheid? Ervaring en
kennis? Gedrevenheid en loyaliteit? … ? Tijdens zijn bijna veertigjarige carrière heeft Stéphane Slits (62) al
die kwaliteiten meermaals bewezen.

Toen AXA Belgium begin dit jaar aankondigde dat Stéphane Slits voorzitter
zou worden van de Board of Directors
bij Crelan Insurance, regende het felicitaties. Makelaars, bankagenten en hun
federaties, AXA-collega’s in binnen- en
buitenland, collega’s van andere maatschappijen toonden hun welgemeende
appreciatie. Stéphane is een rots in de
branding voor AXA en de sector, maar
vooral een echte gentlemen met een
luisterend oor en een klare kijk op iedere
situatie. De tweetalige Brusselaar die inmiddels in Lasne woont, staat sinds
2017 als CEO aan het hoofd van AXA
Holdings Belgium. Hij is ook voorzitter
van de Board of Directors bij Architas in
april 2022

België. Iedereen bij AXA weet bovendien
dat hij de adviseur is van Etienne BouasLaurent, CEO van AXA Belgium.

Dit engagement wordt gewaardeerd door de top van de Groep
met hoofdzetel in Parijs.

Stéphane Slits: “Ik heb altijd het geluk
gehad om nauw met het topmanagement te mogen samenwerken. Zowel op
groepsniveau, met Henri de Castries en
Thomas Buberl, als hier in België. Ik heb
er altijd naar gestreefd hen te ondersteunen, zeker als aan de business managers en de makelaars/bankagenten
extra inspanningen werden gevraagd.
Dat was destijds het geval toen de
BOAR-portefeuille door slechte schaderatio’s in moeilijkheden kwam en er zich
maatregelen opdrongen. En toen we
dringend de situatie met de hoge gegarandeerde rentevoeten van de Crest-portefeuille moesten herbekijken. Zonder
het engagement van de vele makelaars
en bankagenten - en de salesteams waren die twee operaties nooit zo succesvol geweest.”

Thomas Buberl, CEO van AXA Groep:
“Zijn deskundigheid, ervaring en menselijke kwaliteiten zijn grote troeven om
het leiderschap van AXA in de Belux te
consolideren. Stéphane heeft een voorbeeldige carrière bij de Groep en AXA
België en Luxemburg. Hij heeft in bijna
elke business line ervaring en heeft met
succes verantwoordelijke functies bekleed in onze verzekerings- en bankactiviteiten.”
Mogen we jou een vriend van de
makelaardij noemen?
Stéphane Slits: “Jullie noemen mij een
‘vriend van de makelaardij’, dat is sympathiek. Ik geloof inderdaad in de toekomst van de makelaars en dat is vooral
hun eigen verdienste samen met de to-
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meloze inzet van hun beroepsfederaties.
Ik kan de makelaars trouwens niet genoeg oproepen om lid te worden van
een federatie. Het citaat van Marc Simons in het boek ’25 jaar Brocom’ vind
ik treffend: “Een makelaar die geen lid is
van een federatie, is een beetje als een
spookrijder.
De makelaars en hun federaties hebben
ervoor gezorgd dat ze het voornaamste
distributiekanaal gebleven zijn. Ik hoor
al 30 jaar zogenaamde visionairs zeggen dat de verzekeringsmakelaardij zal
verdwijnen. Maar ze vergissen zich keer
op keer. Als zelfstandige ondernemers

“

dert mij niet. Verzekeringen zijn immers
complex en klanten hebben daarbij advies nodig van een professional. Bovendien blijven verzekeringen in de eerste
plaats een people-business.”

OMARM HET DIGITALE
Zit de makelaardij
op rozen?

dan voorgoed

Stéphane Slits: “Ja, op voorwaarde dat
ze meegaat met de nieuwe tendensen
op de markt. De wereld verandert en dat
brengt nieuwe risico’s mee. Ik denk bijvoorbeeld aan cyber- en technologische

Ik roep alle makelaars op om nog
meer, samen met de maatschappijen,
op de digitale trein te springen
vinden de makelaars zichzelf altijd opnieuw uit. Dat bewijzen de distributiecijfers van Assuralia, de beroepsorganisatie van de verzekeraars. In Niet-leven zijn
ze al lang met voorsprong de nummer
één. Bij de zelfstandigen en bedrijven
kiest zelfs drie op de vier voor een makelaar. Ze zijn de banken ook voorbij gestoken in Individueel Leven. Dat verwon-
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bevinden in de customer journey. Ik blijf
mijn oproep naar makelaars herhalen.
Deel de e-mailadressen en de gsm-nummers van jullie klanten met jullie partners, communiceer via sociale media,
websites, nieuwsbrieven. Als je het allemaal niet zelf kan organiseren, doe dan
een beroep op een specialist.”

”

risico’s. Daarnaast roep ik alle makelaars
op om samen met de maatschappijen en
Brocom nog meer op de digitale trein te
springen. Volgens de EY Insurance barometer is de appetijt van de Belgen voor
digitaal verzekeren nog nooit zo groot
geweest. De digitale klant en de klassieke
klant bestaan niet. De consumenten zijn
het allebei, afhankelijk van waar ze zich

De EY Insurance barometer toont aan
dat de digitale appetijt van de consument sterk is toegenomen. EY ziet een
duidelijke wens om het hele digitale luik
een grotere rol te laten spelen in de customer journey. In 2018 zagen we bijvoorbeeld dat iets meer dan 20% van de
ondervraagde consumenten online een
autoverzekering wou afsluiten. In 2021
was die bereidheid met ongeveer 50%
gestegen en is één op de drie consumenten vragende partij geworden. Daarenboven zou de Belgische consument er
klaar voor zijn om digitaal geserviced te
worden. Onderzoek toont bijvoorbeeld
dat 75% van de consumenten bereid is
om minstens af en toe contact te hebben
met hun verzekeringsadviseur via chat of
video. Slechts een kwart ziet dat absoluut niet zitten (Bloovi, 10/2/2022).
Stéphane Slits: “Daarom vind ik dat de
AXA-strategie het beste van twee werelden samenbrengt. Digitaal waar het kan,
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fysiek als het moet. Een hybride model.
We stellen heel wat digitale middelen
ter beschikking van de makelaars. Via
AXA, Portima (n.v.d.r. Stéphane Slits zit
in het bestuur van de technologie-aanbieder) en de vele fintechs. Daarenboven lanceerden we enkele jaren geleden
een platform waarop klanten via onze
website een brand- of autoverzekering
kunnen onderschrijven, terwijl ze bij
de afsluiting van de polis een makelaar
moeten aanduiden om hun dossier verder te beheren. Een auto- of brandverzekering afsluiten, kan dus niet zonder
makelaar, zelfs niet online. We stellen
trouwens vast dat vele klanten halverwege het proces een beroep doen op een
makelaar om de onderschrijving te finaliseren. Dat bewijst dat het afsluiten van
een verzekering niet altijd mogelijk is in
enkele muisklikken. Dat geldt zeker voor
de meer complexe verzekeringen. Op
die manier hebben we al tienduizenden
nieuwe klanten kunnen doorverwijzen
naar een makelaar. Klanten die zonder

het aanbieden van deze module zouden
terechtkomen bij een directe of bankverzekeraar. Ik zie de makelaardij tegen
2025 trouwens uitgroeien tot het voornaamste distributiekanaal met ongeveer
2.500 professionele makelaars.”

OVERSTROMINGEN
Als voorzitter van de Afdeling Brand
en zaakschade bij Assuralia volgde
je het dossier van de overstromingen in de zomer van 2021. Kan je
daar wat meer over vertellen?
Stéphane Slits: “Alle maatschappijen
hebben hun uiterste best gedaan om de
klanten te helpen. De maatschappijen
hebben zich heel vlug gemobiliseerd en
dit in volle vakantieperiode. Gepensioneerde schaderegelaars zijn bijgesprongen, medewerkers onderbraken hun
verlof om te komen helpen, er werden
uitgebreide volmachten gegeven aan de
makelaars om sneller voorschotten te

BIJNA 40 JAAR ERVARING
Na zijn studies begon Stéphane Slits als productie-directeur bij Royale Belge.
Hij werd snel provinciaal directeur en maakte na de fusie met Royale Belge promotie als district manager van AXA Belgium. In 2002 nam hij 4 jaar de functie
waar als CEO van AXA Luxemburg. Hij heeft daar veel geleerd omdat de lokale
teams moesten gereorganiseerd worden. Eind 2006 werd hij door Freddy Bouckaert teruggeroepen naar België om de commerciële directie te leiden na de
fusie van AXA Belgium en Winterthur. Hij bleef commercieel directeur bij AXA
tot 2017 en nam vanaf 2015 ook de leiding over Retail. In 2013 en 2014 was hij
ook voorzitter van Brocom, het platform van de makelaarsmaatschappijen en
de makelaarsfederaties FVF en Feprabel.
Patrick Cauwert, CEO van Feprabel: “Ik ken Stéphane
sinds ik in de verzekeringssector startte in 1980. Onze
wegen hebben elkaar vaak gekruist. Als AXA-directeur,
als Brocom-voorzitter en nu als voorzitter van de Afdeling Brand en zaakschade bij Assuralia. Ik moet toegeven dat we niet altijd meteen op dezelfde golflengte
zaten. Dat is logisch want we zijn loyaal naar onze
achterban, maar we respecteren elkaars standpunten.
Stéphane handelt bedachtzaam en belooft nooit
iets wat hij niet kan nakomen. Stéphane is zeer
bekwaam, een visionair leider en bovendien altijd bereikbaar.”

Stéphane Slits,
CEO van AXA Holdings Belgium

april 2022

kunnen betalen, enz. Ook hier hebben
de makelaars het verschil gemaakt. Hoe
goed de schadediensten en experten
ook werkten, de Franstalige en Nederlandstalige makelaars stonden samen in
de frontlinie om hun klanten te adviseren. In de nasleep van de overstromingen zijn we onder AXA Hearts in Action
ook met een paar honderd vrijwilligers
puin gaan ruimen in Pepinster en Membach. Zoveel inzet en solidariteit. Dat
heeft mij geraakt!
In de rand van de overstromingen in
Wallonië, zijn er stemmen opgegaan om
de brandverzekering verplicht te maken.
In Wallonië en in Vlaanderen is er al een
verplichting voor de huurpanden. Ik vind
niet dat er een algemene verplichting
moet komen. 95% van de Belgen heeft
immers een brandverzekering. Ik maak
me vooral zorgen over de klimaatverandering. De overstromingen moeten we
zien als een waarschuwing. We moeten
er rekening mee houden dat de frequentie en de ernst van deze natuurrampen
nog zal toenemen. De sleutel van de oplossing ligt wat mij betreft in een partnership tussen de sector en de overheid.”
Het werk van Stéphane Slits binnen
de Afdeling Brand en zaakschade
wordt geapprecieerd door zijn collega’s verzekeraars en de top van
Assuralia.
Hein Lannoy, CEO van Assuralia: “Ik
heb hem leren kennen als een ervaren
verzekeraar die zijn standpunt duidelijk
en kordaat kan verdedigen. Daardoor
dwingt hij veel respect af. Voor de beroepsorganisatie van de verzekeraars is
hij vooral belangrijk in zijn hoedanigheid
als voorzitter van de Afdeling Brand en
zaakschade. In 2021 waren de werkzaamheden van deze afdeling cruciaal
bij het dossier van de overstromingen.
Het zal niemand verbazen dat het niet
altijd eenvoudig was de neuzen van de
verzekeraars in eenzelfde richting te krijgen. De overtuigingskracht van Stéphane heeft ons daarbij geholpen. Ik hoop
dat we nog vele jaren een beroep op
hem mogen doen.”

Luc Sanders
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Advertorial Books

‘De aanvullende
pensioenen voor
werknemers’
Onder redactie van
Corinne Merla & Elise Laeremans

C

orinne Merla & Elise Laeremans: “Aanvullende pensioenen zijn niet alleen een belangrijk onderdeel
van verloning voor werknemers. Het zijn ook instrumenten van sociale voorzorg voor de (toekomstige)
gepensioneerden én bij overlijden van de werknemer.
Daarom worden ze door de overheid gepromoot met een
voordelig fiscaal stelsel, maar diezelfde overheid is ze ook
strikter gaan reglementeren om de rechten van de werknemers en de begunstigden meer te beschermen. De wet
op de aanvullende pensioenen (WAP) is de voorbije 15 jaar
dan ook sterk geëvolueerd. Bovendien zijn er belangrijke
nieuwigheden die het gevolg zijn van verschillende wetten
van 2018.”

Deze praktische gids beschrijft en becommentarieert het juridische en fiscale kader. De auteurs bespreken de verschillende
types van pensioentoezeggingen, de invoeringsmodaliteiten,
het beheer en de financiering, de rechten van de werknemers
tijdens hun loopbaan, de inspraakmogelijkheden van de
werknemers, de informatieverplichtingen, de vereisten inzake
gelijke behandeling, de voorwaarden voor de betaling van
het aanvullend pensioen en de fiscaliteit betreffende de financiering én de uitkeringen.
Het nieuwe stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor
werknemers, de bijzonderheden van het aanvullend pensioen
voor contractuelen in de publieke sector en de impact van de
invoering van de IORP II-richtlijn met de wet van 11 januari
2019, worden eveneens beschreven. Het boek verwijst verder
naar beslissingen van hoven en rechtbanken, adviezen van de
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Commissie voor Aanvullende Pensioenen en naar standpunten, mededelingen en circulaires van de toezichthouder
FSMA.
Corinne Merla, advocaat-vennoot bij Younity, adviseert pensioenfondsen, verzekeraars en Belgische en internationale organisaties in de private en publieke sector over wettelijke en
aanvullende pensioenen en andere voorzorgplannen (inzake
medische kosten en invaliditeit). Zij heeft ervaring met de sociale, fiscale en prudentiële regelgeving en corporate governance van deze ondernemingen. Zij treedt op als compliance
officer voor verschillende pensioenfondsen en is lid van IPEBLA (International Pension & Employee Benefit Lawyers Association) en stichtend lid van BePLA (Belgian Pension Lawyers Association).
Elise Laeremans, advocaat-vennoot bij Younity, adviseert pensioenfondsen, verzekeraars en organisaties in de private en
publieke sector over wettelijke en aanvullende pensioenen. Zij
is gespecialiseerd in sociale, fiscale en prudentiële regelgeving
en corporate governance van deze ondernemingen. Elise is lid
van IPEBLA (International Pension & Employee Benefits Lawyers Association) en stichtend lid van BePLA (Belgian Pension
Lawyers Association).
shop.wolterskluwer.be
BP/VERZPRA-BI19001
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Extra Mensen

CARRIÈRE
Een aanwerving, een nieuwe uitdaging … Er beweegt wat binnen de verzekeringswereld.
Via deze rubriek kom je alles te weten over de carrièrewissels van mensen uit de sector.
Heb je zelf carrièrenieuws te melden? Laat het ons dan weten.

DAS
GEERT DEHOUCK, HEEFT DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VERLATEN

Geert Dehouck heeft op 25 april DAS België officieel verla
ten na 37 jaar dienst. Hij had op 25 oktober 2021 zijn ont
slag al ingediend als commercieel en marketingdirecteur
van de rechtsbijstandsverzekeraar. Geert was directielid en
lanceerde voor de groep ERGO/DAS ook commerciële pro
jecten in Nederland, Oostenrijk, Griekenland, Slovenië,
Duitsland, Kroatië en Canada.
Hij heeft verschillende boeken over verkopen, ondernemen
en coaching op zijn naam staan. Samen met makelaar Bert
De Paep schreef hij de drie praktische verzekeringsgidsen
die als handboeken gebruikt worden op de hogescholen.

(Mijn gezin goed verzekerd?!,
Mijn bedrijf goed verzekerd?! én
het Verzekeringshandboek Goed
verzekerd?!)
Zijn seminaries voor DAS en de le
zingen op sectorevents waren al
tijd een groot succes. Het zal dan
ook niemand verbazen dat deze Geert Dehouck
winnaar van een Gulden Regel bij FVF en genomineerde
voor een Insurance Personality Award bij Wolters Kluwer
nog lang niet van plan is om met pensioen te gaan.

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
VANESSA MAXWELL, GLOBAL HEAD OF FINANCIAL LINES
TIPHAINE PAQUIN, REGIONAL HEAD OF MARINE CLAIMS
PHIL CURTIS, GLOBAL HEAD OF HR

Vanessa Maxwell zal vanaf juni 2022 de rol opnemen van
Global Head of Financial Lines. Zij volgt dan Shanil Williams
op die in januari gepromoveerd is tot lid van de raad van
bestuur van AGCS SE als Chief Underwriting Officer Corpo
rate.
Vanessa Maxwell houdt momenteel nog toezicht op de Brit
se franchise van Berkshire Hathaway Specialty Insurance als
Country Manager. Voordat ze in 2017 bij Berkshire kwam,
bekleedde ze verschillende leidinggevende functies in Finan
cial Lines en Professional Liability underwriting bij AIG in
Londen en New York. Ze begon haar verzekeringscarrière in
2002 bij AIG in New York. Vanessa is afgestudeerd aan het
Alfred Lerner College of Business & Economics van de Uni
versity of Delaware, VS.
Tiphaine Paquin is sinds 1 april Regional Head of Marine
Claims voor Mediterranean & Africa bij AGCS. Ze volgt Régis
Broudin op die benoemd werd tot Global Head of Marine
Claims.
Tiphaine zal het Claims Departement voor de Marine Busi
ness leiden voor Afrika en de Mediterane regio en recht
streeks rapporteren aan Sebastien Saillard, Regional Head of
Claims. Ze begon in 2007 bij AGCS als Marine Cargo Claims
handler en werd daarna Team Leader van standaard Marine
Cargo & Hull Claims, Team Leader van Marine Cargo Claims
en Marine Claims Manager voor AGCS Frankrijk in (2019).
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Voordat ze bij AGCS in dienst trad, werkte Tiphaine zeven
jaar in de makelaardij als schadebeheerder voor de maritie
me en transportsector bij Cauvin & Palle en CPA. Ze heeft
een master in Maritiem Recht van de Universiteit van Brest.
Phil Curtis is sinds 1 april Global Head of Human Resources.
Hij volgt Melanie Gillig op die naar Allianz SE verhuist als
Program Lead Future Work.
Phil Curtis stapt over naar AGCS vanuit zijn eerdere rol als
Head of HR & Change bij Allianz SE. Daarvoor was hij Head
of Global HR Operations bij Allianz Global Investors. Phil
deed ook ervaring op bij internationale financiële dienst
verleners zoals UniCredit en UBS. Aan Phil Curtis wordt
gevraagd om bijzondere aandacht te besteden aan de or
ganisatie van moderne werkplekken in een flexibele om
geving. Welzijn, diversiteit en inclusiviteit zijn topprioritei
ten.

Vanessa Maxwel

Tiphaine Paquin

Phil Curtis

37

Verzekeringen Nieuwe kantoren

Marsh

Wereldwijd werken in België

N

a Brussel, Antwerpen en Luik
creëert Marsh nu ook een werkplek met ‘Work From Anywhere
policy’ in Gent. De nieuwe kantoren zijn
vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, de wagen, de fiets en te voet.

De flexplekken kunnen door alle medewerkers gereserveerd worden. De
inrichting biedt ruimte voor creatieve
meetings, overleg met collega’s en klanten. Er kunnen ook team-events georganiseerd worden. Bij Marsh McLennan worden collega’s uit verschillende
disciplines en sectoren samengebracht
om het beste team te vormen voor de
gevraagde oplossingen (inzake risicobeheer, verzekeringen en employee benefits) van de klant.

“In deze periode van war for talent willen
we ook nieuwe krachten met uiteenlopende ervaringen en opleidingen aantrekken”, zegt Rebecca Tielemans, CEO Marsh
BeLux. “Ons Marsh Graduate Program
(https://careers.marshmclennan.com/eu/
en/marsh-belgium-graduate-programs)
biedt een uitgebreid traineeship van twee
jaar. Een financiële vooropleiding is hiervoor trouwens geen vereiste.”
Met de Young Professionals board willen ze de bedrijfsstrategie duurzamer
maken. “In een traditionele raad van bestuur zetelen enkel gevestigde waarden
en dit kan voor een eenzijdig perspectief
zorgen”, verduidelijkt Tim Merci, Head
of Consulting Solutions Marsh BeLux en
lid van de Young Professionals board.

Rebecca Tielemans, CEO Marsh BeLux

AG Campus
Low-impact-renovatie in Brussel
AG heeft een vernieuwd gebouw aangepast aan de nieuwe manier van (kennis)werken. De AG Campus is een ontmoetings- en leerplek met klaslokalen, vergaderzalen,
een ruime lounge, twee auditoria en open en afsluitbare werk- en vergaderplekken. De
architecten introduceerden licht, creëerden meer ruimte en comfort en zorgden voor
een verbinding met de seizoenen buiten.
Jan Heyvaert, Chief HR & Sustainability bij AG: “We gaan door een transitie wat onze
kijk op werken betreft, met de NWOL (New Ways of Learning) en NWOW (New Ways
of Working). Dat betekent dat we definitief breken met het klassieke denken omtrent
leren, werken en netwerken. Deze nieuwe inzichten vragen nieuwe omgevingen en
aangepaste faciliteiten. In de jaren negentig wou iedereen nieuwbouw, maar daar
heeft de nieuwe generatie geen boodschap meer aan. AG kijkt vooruit en de jongeren
zijn een belangrijke doelgroep. De verwachtingen van de jongere generaties qua carrière en duurzaamheid hebben onze keuzes bepaald.”
Het project AG Campus is een totaalrenovatie van de benedenverdieping van het kantoorgebouw dat in 1995 werd opgetrokken in de Nieuwbrug, de noordkant van het
centrum, vlakbij de pleinen van Sint Katelijne en de Brouckère. Toen het project AG
Campus nog voor de bouw in 2019 de be.exemplary prijs won, gaf het Brusselse stadsbestuur al aan dat het belangrijk is dat AG in Brussel blijft en de heropleving van de
wijk ondersteunt. Als Belgisch bedrijf is AG vanaf het begin, bijna 200 jaar geleden, in
hartje Brussel aanwezig en dat blijft ook zo.
De AG Campus wil een toonbeeld zijn van duurzaamheid op verschillende niveaus. De natuurlijke duurzaamheid zit in de tuin en
de groene daken die voor meer biodiversiteit en voor 1500 m2 extra groen zorgen in de stad. De ecologische winst is maximaal:
de doelstellingen van energie-efficiëntie en waterefficiëntie zijn ruim gehaald. Door de plaatsing van zonnepanelen en door buffering en hergebruik van regenwater, door de juiste plaatsing van ramen en door de goede isolatie is de AG Campus CO2-neutraal.
Met een mengeling van inheemse, vaste planten die vogels en insecten zullen aantrekken, bieden de groene daken behalve meer
biodiversiteit en een betere isolatie van temperatuur en geluid, ook een aangenaam groen uitzicht voor de omwonenden.
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Analyse

De gevolgen van het
conflict in Oekraïne
op de financiële
markten

B

ij het schrijven van dit artikel is
het gewapend conflict in Oekraine nog aan de gang. Naast al het
menselijk leed veroorzaakt de oorlog
ook chaos op de financiële markten. We
overlopen de impact op zes parameters
en geven mee hoe de portefeuilles best
aangepast worden.

OLIE
De olieprijs van de Brent en de Texaanse
tegenhanger WTI zit momenteel comfortabel boven de grens van honderd
dollar per vat. De oliemarkt was al zeer
gespannen voor het conflict uitbrak. Dat
was een gevolg van het plotse wereldwijde snelle herstel van de economie na

strategische reserves worden vrijgegeven. Op die manier komen
er in totaal honderdtachtig miljoen vaten op de markt in het komende half jaar. Daarnaast heeft
hij aan de Amerikaanse olieproducenten de opdracht gegeven om
meer olie te pompen. Dat zou het aanbod op langere termijn moeten verhogen. Maar op korte termijn blijven we
zitten met een extra tekort van twee miljoen vaten, terwijl de wereld dagelijks
zo’n honderd miljoen vaten olie
opslurpt. Alleen als de Chinese
economie afkoelt ten gevolge van
nieuwe lockdowns zal de druk op de
oliemarkt verlichten. Of de bondgenoten van de Verenigde Staten gevolg zul-

prijs doet de Amerikaanse consumenten
en producenten uiteraard ook pijn, maar
in veel mindere mate dan de Europese.

GAS

“

Het lijkt ons zeker aangewezen om de aandelen
te verschuiven. Weg uit Europa richting de VS

corona. Het feit dat de OPEC+-landen
(OPEC-landen + Rusland) zich momenteel strikt houden aan de gemaakte afspraken, bemoeilijkt een prijsdaling van
het zwarte goud. Een nucleair akkoord
met Iran zou ervoor kunnen zorgen dat
op dagbasis één miljoen vaten extra
worden opgepompt. Maar de recente
ban op Russische olie door de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk heeft
de situatie niet eenvoudiger gemaakt.
Door de sancties tegen Rusland verdwijnen op dagbasis zo’n drie miljoen vaten
ruwe olie. President Biden heeft ondertussen al gezegd dat er de komende zes
maanden elke dag 1 miljoen vaten uit de
april 2022
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len geven aan de vraag om tussen dertig
en vijftig miljoen vaten extra vrij te geven, is van ondergeschikt belang bij de
prijsbepaling.
Rusland is trouwens de tweede belangrijkste olie-exporteur van de OPEC+-landen en de derde producent wereldwijd.
Europa is voor 30 procent van haar oliebehoefte afhankelijk van Rusland. De
situatie is vooral vervelend voor Europa.
In tegenstelling tot de Verenigde Staten
stelt onze olieproductie nauwelijks iets
voor. De Verenigde Staten is de grootste
olieproducent ter wereld en ze kunnen
nog een aantal schaalolieprojecten aanboren indien nodig. De gestegen olie-

Ook voor gas is de situatie in Europa
minder gunstig. Door de geografische
nabijheid van Rusland is Europa in sterke
mate afhankelijk van Russisch gas. Vijfendertig à veertig procent van al het Europese gas komt uit Rusland. Het feit dat
de Nordstream-II-pijpleiding momenteel
niet operationeel is, en dat op korte en
middellange termijn wellicht niet zal
worden, maakt de situatie nog moeilijker.
De gasmarkt reageert momenteel zeer
nerveus om verschillende redenen. Ten
eerste zou Moskou geneigd kunnen zijn
om de leveringen slechts ten dele uit te
voeren. Eén woord van president Putin
volstaat om de gasprijs te laten stijgen
of dalen. De kwestie of het Russische gas
nu met roebels en niet langer met euro’s, moet betaald worden, is hier een
voorbeeld van.
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Daarnaast moeten we er rekening mee
houden dat een aantal gasleidingen zich
op Oekraïens grondgebied bevinden.
Twintig procent van de Europese gasinvoer loopt via Oekraïense leidingen.
Door de oorlog kunnen deze leidingen
beschadigd geraken, waardoor het aanbod mogelijkerwijze wordt verstoord.
We kunnen wel zeggen dat Europa onafhankelijk moet worden van Russisch
gas, maar dan moeten er wel degelijk
alternatieven zijn en deze zijn er momenteel onvoldoende. De gasreserves
zijn nu al historisch laag.

LANDBOUWGRONDSTOFFEN
Rusland en Oekraïne leveren samen zowat een derde van de tarwe aan de wereld. Door het conflict ligt de ganse tarwe-uitvoer zo goed als stil. Hierdoor zit
de tarweprijs ondertussen op het hoogste niveau van de voorbije veertien jaar.
Tarwe zit onder andere in brood en pasta, waardoor de prijzen van deze voedingsmiddelen zeker zullen stijgen.
Rusland en Oekraïne zijn voorts goed
voor twintig procent van de maïshandel.
Ook de prijs van maïs zal stijgen, met
gevolgen voor het bier. En dan is er nog
zonnebloemolie die verwerkt wordt in
onder andere mayonaise en gebak. Probleem is dat er reeds voor het uitbreken
van het conflict druk zat op deze markten. Dat is een gevolg van de slechte
oogsten in onder meer Canada.
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METALEN
Rusland is één van ’s werelds grootste
producenten van metalen grondstoffen
zoals ijzererts en staal. Het land is goed
voor de helft van de wereldwijde productie van palladium. Een belangrijke
grondstof voor de auto-industrie. Het
wordt o.a. gebruikt voor de productie
van uitlaatonderdelen voor wagens. De
prijs van de auto’s zal zo goed als zeker
de hoogte in gaan. Palladium wordt ook
verwerkt in telefoons bijvoorbeeld. Rusland is eveneens de grootste exporteur
van nikkel. Ondertussen is de nikkelprijs
opgeklommen tot de hoogste niveaus
sinds 2011. Dat de prijs op korte termijn
zal zakken, is zeer onrealistisch.

VALUTA

Daarnaast is de Zweedse economie vrij
afhankelijk van de Europese economie
(die het hard zal te verduren krijgen).
Vooral valuta van landen die ver weg liggen van de conflictzone doen het nu
goed. In eerste instantie de Australische,
Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar.
Maar ook traditionele veilige havens zoals de Japanse yen, de Zwitserse frank en
de Amerikaanse dollar winnen terrein.
En dan is er nog de Noorse kroon die
profiteert van de aanwezigheid van olie.

GOUD & BITCOINS
Onlangs ging de prijs van het edele metaal over de grens van tweeduizend dollar per ounce. Alle analyses ten spijt
blijkt toch maar eens dat goud interes-

Sinds 21 februari is de aandacht voor
mogelijke renteverhogingen door de
centrale banken verschoven richting
conflict. Weinig verrassend is de vaststelling dat de Russische roebel keihard onderuit is gegaan. De munt noteert meer
dan dertig procent lager ten opzichte
van de Amerikaanse dollar.
Ook valuta’s van Oost-Europese landen
zoals Polen, Tsjechië en Hongarije delen
in de klappen. De verliezen lopen op tot
tien procent. Maar ook de Zweedse
kroon heeft het lastig. Dat komt omdat
Zweden relatief dicht bij de Baltische
staten ligt en het regime in Moskou ook
haar toorn kan richten op deze regio.
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sant blijft in tijden van zwaardere geopolitieke spanningen. En dan hebben
we het nog niet over de galopperende
inflatie die ons wellicht te wachten staat.
Bij goud speelt naast de vraag, ook het
aanbod een rol. Op dat gebied zit het
wel goed. Momenteel levert één ton erts
gemiddeld één gram goud. Het is dus
moeilijker dan ooit om rendabele en vlot
ontginbare goudaders aan te boren. De

“

van de bitcoin evolueert veeleer parallel
met de techno-aandelen op de Amerikaanse Nasdaq dan met het reële gele
metaal.

PORTEFEUILLE HERSCHIKKING?
De impact van stijgende metaalprijzen
en duurdere landbouwgrondstoffen is
een mondiaal verschijnsel en dito pro-

”

Goud blijft een interessante diversificatie

kans dat goud de komende maanden
zwaar terugvalt, is zo goed als onbestaande.
En was de bitcoin niet de virtuele variant
van het fysieke goud? Tot op heden
heeft de cryptomunt haar reputatie als
mogelijk virtueel alternatief voor goud
allerminst kunnen waarmaken. De koers

bleem. De prijsschok door de duurdere
energie zal daarentegen zwaarder doorwegen in Europa dan in de Verenigde
Staten. Laatstgenoemde is ondertussen
energie-onafhankelijk geworden. Het
verlies aan koopkracht zal in de Verenigde Staten, mede dankzij de gestegen
lonen, minder voelbaar zijn. Daarom lijkt
het ons voor de komende maanden ze-

ker aangewezen om de aandelen te verschuiven. Weg uit Europa richting de
Verenigde Staten. Ook het feit dat de
Verenigde Staten er veel minder nauwe
handelsrelaties op nahoudt met Rusland
in vergelijking met Europa, pleit voor
deze strategie.
Obligatiebeleggers met een gediversifieerde portefeuille moeten eveneens alert
blijven. Zolang het conflict niet verder
verslechtert, zullen beleggers waarschijnlijk munten blijven kopen van landen die ver weg liggen van het conflict,
munten van olie-exporterende landen
en munten van veilige havens. Als het
conflict verder verhard, zullen wellicht
enkel de Zwitserse frank, de Japanse yen
en de Amerikaanse dollar standhouden.
Goud blijft gezien de omstandigheden
een interessante diversificatie.

Frederick Adriaens
Deze bijdrage werd afgerond op 1 april 2022.
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OPLEIDINGSKALENDER
Update woonﬁscaliteit 2022
MEI

Hoe lees ik eﬃciënt een jaarrekening
en hoe beoordeel ik de cijfers
• 2 en 3 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 6 punten bank

Update ﬁscaliteit 2022
• 2 mei 2022 | 13u30 - 17u45
Webinar
• 3 mei 2022 | 13u30 - 17u45
TPC Congrescentrum Antwerpen
• 5 mei 2022 | 13u30 - 17u45
Qubiz, Nazareth
• 9 mei 2022 | 13u30 - 17u45
Webinar
• 11 mei 2022 | 13u30 - 17u45
Webinar
• 1,5 punten bank, 2,5 punten verzekering &
1 punt hypothecair krediet

BA motorrijtuigen en bijstand
• 3, 10, 17 en 24 mei 2022 | 09u00 - 16u00
Insert, Brussel
• 24 punten verzekering

Lichamelijke letsels
• 3, 10, 17 en 24 mei 2022 | 09u00 - 16u00
Insert, Brussel
• 24 punten verzekering

Leven tweede pijler
• 3 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 3 punten verzekering

ABR verzekering
• 4 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 3 punten verzekering

Witwasoperaties met kredieten
en vastgoed voorkomen - wat een
kredietbemiddelaar moet weten
• 5 mei 2022 | 10u00 - 12u00
Hotel Serwir Sint-Niklaas
• 2 punten hypothecair krediet &
2 punten consumentenkrediet

Algemene BA
• 6 en 13 mei 2022 | 09u00 - 16u00
Insert Brussel
• 12 punten verzekering

Aansprakelijkheidsverzekeringen en
rechtsbijstand
• 6, 13 en 20 mei 2022 | 09u00 - 16u00
Insert Brussel
• 18 punten verzekering

Onze partners:

• 9 mei 2022 | 09u00 - 12u30
Best Western Plus Aldhem Hotel Grobbendonk
• 10 mei 2022 | 09u00 - 12u30
Holiday Inn Expo Gent
• 0,5 punt verzekering &
3 punten hypothecair krediet
• Gratis voor medewerkers PC 341

Cases begunstiging in de
levensverzekering
• 9 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 2 punten bank & 3 punten verzekering

BA na levering,
productaansprakelijkheid,
garantiewetgeving

Jaarrekeningen analyseren: hoe
verhoog ik mijn kennis van de cijfers
van mijn klanten en prospecten?
• 16, 17, 18 en 19 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 12 punten bank

Grondverzakking, de Vlaamse
kleibodem
• 19 mei 2022 | 17u00 - 18u30
Webinar
• 1,5 punt verzekering

Kredietbemiddeling: hypothecair
krediet
• 20 mei 2022 | 09u00 - 17u00
Webinar

• 10 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 3 punten verzekering

Practicum: woonkredieten in
de personenbelasting (Virtual
Classroom)

Levensverzekeringen

• 24 mei 2022 | 13u00 - 17u00
Webinar
• 3 punten hypothecair krediet

• 11, 18, 25 mei en 1 juni 2022 |
09u00 - 16u00
Insert Brussel
• 24 punten verzekering

Cyberrisico’s voor bedrijven
• 11 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 3 punten verzekering

De levensfasen van een
onderneming: wat zijn de
aandachtspunten voor de bankier?
• 12 mei 2022 | 09u00 - 12u30
13 mei 2022 | 09u00 - 12u00
Webinar
• 6 punten bank

Het pensioenlandschap in België
• 12 mei 2022 | 10u00 - 17u30
Holiday Inn Expo Gent
• 6 punten bank & 6 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Verzekering brand en
natuurevenementen
• 25 mei, 1 en 8 juni 2022 | 09u00 - 16u00
Insert, Brussel
• 18 punten verzekering

Hoe voer je een commercieel
gesprek rond levensverzekeringen
en beleggingen?
• 30 mei 2022 | 10u00 - 17u30
Congrescentrum Ter Elst Edegem
• 3 punten bank & 3 punten verzekering
• Gratis voor medewerkers PC 341

Practicum: woonkredieten in de
personenbelasting
• 31 mei 2022 | 13u00 - 17u00
Holiday Inn Expo Gent
• 3 punten hypothecair krediet

Contractuele aansprakelijkheid van
aannemer & architect
• 12 mei 2022 | 13u30 - 16u30
Webinar
• 3 punten verzekering

Basisbeginselen betreﬀende
kredietbemiddeling
• 13 mei 2022 | 09u00 - 12u00
Webinar

Kredietbemiddeling:
consumentenkrediet
• 13 mei 2022 | 14u00 - 17u00
Webinar
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VIVIUM Fondsen

Nieuw: ontdek het aanbod duurzame
kwaliteitsfondsen bij Vivium

Vanaf april 2022 biedt Vivium u nieuwe beleggingsfondsen in tak 23.
Zo kan u een mooie combinatie in tak 21 en tak 23 voorstellen aan
uw klanten om hun pensioen optimaal op te bouwen.
Meer weten? Contacteer uw account manager Life of bekijk alle informatie
op vivium.be/nl/fondsen

