
 
 
 

 

 
 

VMVM … even voorstellen  
 

 
De VMVM is opgericht in 1967 en verenigt vandaag 40 gespecialiseerde 
verzekeringsmaatschappijen. We vormen een feitelijke vereniging. 
 
Samen vertegenwoordigen we een incasso van meer dan 5,2 miljard euro en 
bieden we werk aan zo’n 5.400 medewerkers. Dat is meer dan een vijfde van 
het totaal aantal medewerkers binnen de verzekeringssector.  
 
Ons marktaandeel in Niet-Leven bedraagt bijna 20%, in Leven is het 16%. 
Uitschieters zijn de takken Bijstand (60% marktaandeel), Ziekte (>39%) en 
Rechtsbijstand (>43%). Ook in de verzekering van Krediet & Borgtocht (>33%) 
en Diverse Geldelijke Verliezen (>38%) is ons marktaandeel zeker het 
vermelden waard. 
 
De reden waarom we meer dan veertig jaar geleden zijn opgericht, is vandaag 
nog steeds geldig.  
 
VMVM biedt gespecialiseerde en nicheverzekeraars een krachtige stem 
binnen de overkoepelende beroepsvereniging Assuralia, bij de 
toezichthouders NBB en FSMA, bij commerciële en dienstverlenende 
instellingen en andere belangenverenigingen.  
 
We bieden onze leden ook een open forum om informatie en ervaringen uit 
te wisselen, in een ongedwongen sfeer.    
 
 
 

 

VMVM geeft de  
gespecialiseerde en 
nicheverzekeraars een krachtige 
en unieke stem.



 
 

Onze missie 
 

 
 
De belangen van gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen lopen in 
bepaalde domeinen niet altijd gelijk met deze van de grote maatschappijen.  
 
Gezien hun specifieke rol in het verzekeringsgebeuren, verdienen de leden 
van VMVM dan ook een billijke vertegenwoordiging in de overkoepelende 
beroepsvereniging Assuralia.  
 
Zo geeft VMVM haar leden een stem. Via de vereniging kunnen ze invloed 
uitoefenen op de beslissingen die op sectoraal niveau genomen worden.  
 
Maar we doen meer. VMVM verdedigt de belangen van haar leden bij de 
toezichthouder NBB en FSMA alsook bij commerciële en dienstverlenende 
instellingen en bij diverse belangenverenigingen.  
 
VMVM vormt ook een netwerk waarbinnen informatie, ideeën en ervaringen 
worden uitgewisseld. Dat gebeurt in een open en ongedwongen sfeer, met 
respect voor de eigenheid van elk lid en ethisch correct. Geen enkel 
onderwerp is taboe.  
 
Onze leden beschouwen zichzelf als collega’s, en zeker niet als concurrenten. 
Ze helpen en ondersteunen mekaar bij het oplossen van gezamenlijke en 
individuele problemen.  
 
Door de samenwerking, het open onderlinge contact en het samenbrengen 
van alle verschillende marktobservaties, ontstaat een competentiepool die 
iedereen beter maakt; zowel verzekeraar als verzekerde. 
 

 
 

VMVM is een informatie- en 
ideeënnetwerk waar leden 
mekaar helpen in een open sfeer. 



  

Onze meerwaarde 
 
 
U ervaart het ongetwijfeld ook: de grote verzekeraars worden steeds maar 
groter. Dit gebeurt bijvoorbeeld door fusies en overnames en die grotere 
schaal weerspiegelt zich in hun beleid. Ze hanteren daarbij eigen methodes, 
hebben hun eigen noden en stellen hun eigen prioriteiten.  
 
Daarnaast heb je de verzekeraars die gespecialiseerd zijn in een specifieke 
marktniche of in een beperkt aantal verzekeringstakken. Ze zijn in hun 
distributie regionaal georiënteerd of benaderen de markt op hun heel eigen 
manier.  
 
Dit soort van verzekeraars onderscheiden zich niet alleen door hun volume of 
hun onafhankelijkheid, maar vooral door het feit dat ze onderling ook zeer 
sterk verschillen. Elk apart bieden ze een unieke toegevoegde waarde aan.  
 
De verzekeraars binnen VMVM zijn op mensenmaat gestructureerd. De 
beslissingslijnen zijn er kort en de medewerkers zijn er sterk betrokken bij de 
strategie. Gezien hun specialisatie, beschikken ze over hooggekwalificeerd 
personeel dat bovendien zeer flexibel en polyvalent inzetbaar is. 
Medewerkers en directie vertonen een zeer grote openheid tegenover de 
klant, wat de snelle en degelijke toegankelijkheid voor de klant bevordert. 
 
Hun kleinere structuur levert deze maatschappijen dus duidelijk een 
meerwaarde op. Het laat hen toe om gerichte oplossingen aan te bieden voor 
kleinere groepen; groepen die een eigen specifieke benadering ‘op maat’ 
nodig hebben. Daarnaast zijn een aantal onder hen dermate goed thuis in 
specifieke marktsegmenten dat ze ook grote groepen maatwerk kunnen 
aanbieden.  
 

 

VMVM-leden  
bieden elk apart  
een unieke toegevoegde waarde  
aan de markt.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hoe kan je lid worden? 

 
 
Het storten van een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 150 euro volstaat om 
lid te worden van VMVM.  
 
U kan dit bedrag overmaken op het rekeningnummer van VMVM:  
IBAN: BE 46 0015 4750 2836 
BIC:  GEBABEBB 
 
Gelieve daarbij duidelijk de naam en het adres van de maatschappij te 
vermelden, samen met de aanduiding ‘lidmaatschap + jaar’. 
 
 

Activiteiten 2011  
 
11 februari 2011 
Algemene Vergadering: 
- Financieel Jaarverslag 
- Lezing door René Dhondt, Algemeen Directeur van Assuralia, over de 
marktcijfers. 
- Lezing door Sabine Wuiame, Directeur Risk & Finance Assuralia, over 
Solvency II en Pillar II. 
- Lezing door Philippe Colle, Gedelegeerd Bestuurder Assuralia, over de 
Europese evolutie op gebied van Verzekeringen 
 
21 november 2012 
Lezing door Luc 
Coene, 
Gouverneur van de 
Nationale Bank van 
België, over de 
werking van de 
prudentiële 
controle, zoals die 
na de invoering 
van het ‘Twin 
Peaks’ Model zal 
functioneren.  

 

 

Deze activiteit vond plaats in de Club Van Lotharingen en werd gevolgd door 
een netwerklunch. 

 
 
 
 
 



Activiteiten 2012  
 
7 maart 2012 
Algemene Vergadering: 
- Financieel Jaarverslag 
- Lezing door Peter De 
Keyzer, Chief Economist bij 
BNP Paribas Fortis, over de 
zeer actuele problematiek 
van de eurozone. 
- Lezing door Rita Thys, 
Directeur 
Verzekeringstechnische 
studies van Assuralia, over 
de marktcijfers. 

 

 

 
6 juni 2012 
Workshop Communicatie voor High Potentials van de VMVM- leden.  
Gepersonaliseerde workshop gegeven door Wim De Vilder, Nieuwsanker bij 
de VRT. Daarin werd ingegaan op vragen zoals: ‘Hoe bereid ik een goed 
interview voor?’, ‘Hoe reageer ik op vervelende vragen?’, ‘Hoe breng ik mijn 
expertise bevattelijk over?’ en ‘Hoe buig ik een negatief interview om tot een 
positief verhaal?’ 
 
17 december 2012 
Startvergadering van VMVM-werkgroep met betrekking tot Operationele 
Risico’s. Deelnemende leden: ASCO-BDM, DAS, AVIABEL, PROTECT, Federale 
Verzekeringen, AMMA en Fidea.  
 
 

Activiteiten 2013  
21 maart 2013  
Algemene Vergadering VMVM: 
- Statutair gedeelte met verslag van de voorzitter en het financieel verslag 
- Lezing over de resultaten van de leden VMVM-ACAM t.o.v. de globale markt,   
door Rita Thys, Directeur Verzekeringstechnische Studies bij ASSURALIA.  
- Rapport van de activiteiten van de ACAM-VMVM Werkgroep rond Solvency II, 
door Bart Dewulf van ASCO. 
- Lezing ‘De energievoorzieningen in de toekomst, een vooruitblik op 2040’ 
door Ir. Joost Van Roost, Voorzitter – Directeur van EXXONMOBIL Benelux.  
 
28 juni 2013 
Networking activiteit met sportieve ontmoeting (golfen, fietstocht) tussen leden van 
VMVM en de ASSURALIA-directie en leden Raad van Bestuur in de Golf van 
Keerbergen. 
 
8 oktober 2013 
Workgroup Solvency II / Orsa (Bart Dewulf BDM- Asco) 
  



15 oktober 2013 
Workshop High Potentials: ‘How cool brands stay hot.  
Branding to the Y generation’, Joeri Van den Bergh - Locatie: ERGO  
 
 

 
 

 

 

 

Activiteiten 2014 
 

20 maart 2014 
 Algemene Vergadering VMVM: 
- Statutair gedeelte met verslag van de voorzitter en het financieel 
verslag 
- Lezing over de resultaten van de leden VMVM-ACAM t.o.v. de globale 
markt,   door Rita Thys, Directeur Verzekeringstechnische Studies bij 
ASSURALIA.  
- Lezing ‘Uitrol van MiFID in de Verzekeringssector’ door Dhr. Hein 
Lannoy, Adjunct-directeur FSMA. 

 

 
 
 
4 juli 2014 
Networking activiteit met sportieve ontmoeting (golfen,  fietstocht) tussen 
leden van VMVM en leden van Directie en  Raad van Bestuur van ASSURALIA 
in de Golf & Country Club  De Palingbeek. 
 
 



11 september 2014 
Presentatie Resultaten Reputatiemeting ASSURALIA betreffende de 
Verzekeringssector gegeven door Peter Wiels in de lokalen van ASSURALIA. 
Er waren 40 deelnemers afkomstig van 20 ACAM-VMVM leden. 
 
14 november 2014 
Workshop voor de High Potentials: ‘Brain Chains, ontketen je brein!’, gegeven 
door Dr. Theo Compernolle in de lokalen van de Federale Verzekering.  
Op interessante  deze workshop waren  24 deelnemers aanwezig afkomstig 
van 10 ACAM-VMVM leden. 
 
 

Activiteiten 2015 
 
15 maart 2015 
 Algemene Vergadering VMVM: 
- Statutair gedeelte met verslag van de voorzitter en het financieel verslag 
- Lezing over de resultaten van de leden VMVM-ACAM t.o.v. de globale markt,   
door Rita Thys, Directeur Verzekeringstechnische Studies bij ASSURALIA.  
- Lezing ‘Innovation and new rsiks in insurance: driverless car, drones and 3D 
printing’ door Dhr. Alex Smith, Director Casualty Underwriting Swiss Re, 
London. 

 
 

 

 
 
Meer informatie op www.acam-vmvm.be 
 
NEWS items enkel consulteerbaar voor leden via: 
 
Inloggen: acam-vmvm 
 
Wachtwoord:  acam-vmvm 
 
 
 
 
 
 

http://www.acam-vmvm.be/


                                             De leden van VMVM 2015 
 

AMMA  CREDIMO  

 
HDI-GERLING 
Verzekeringen/Assurances 
 
 

AR-CO  CURALIA  

 
INTEGRALE 
 

ARAG  D.A.S.  

 
INTER PARTNER ASSISTANCE  
 

ARGENTA Assuranties  

 
DELA Verzekeringen 
 
 

 
LAR (LEGAL ASSISTANCE & 
RECOVERY) 
 

 
ASCO Continentale Verzekeringen 
(BDM) 
 

 
DKV Belgium 
 

PARTNERS 
Assurances/Verzekeringen  

 
Assurances TOURING 
Verzekeringen (ATV) 
 

ELENI  

PRECURA 
Assurances/Verzekeringen  

ATRADIUS CREDIT INSURANCE  EMANI  

 
PROTECT 
 

AVIABEL  ERGO INSURANCE  

 
ROYAL & SUN ALLIANCE 
Insurance plc 
 

AVIVA VIE (AFER EUROPE)  EUROMEX  

 
VERZEKERINGEN VAN HET 
NOTARIAAT / ASSURANCES 
DU NOTARIAT  
 
 

CATLIN EUROP ASSISTANCE  

 
TVM Belgium  
 

C.D.A.  

 
FEDERALE VERZEKERING / 
FEDERALE ASSURANCE 
 

XERIUS 
 

C.N.A. 
 

FIDEA 
 

 
ZÜRICH INSURANCE plc 
 

CORONA DIRECT  

 
GARANTIEFONDS REIZEN / 
FONDS DE GARANTIE 
VOYAGES (GFG) 
 

 

CRELAN Insurance  

 
GENERALI Belgium 
 

 
 
 

http://www.amma.be/
https://www.credimo.be/eng/corporate.php?pnr=2
http://www.hdi-gerling.be/
http://www.hdi-gerling.be/
http://www.ar-co.be/
http://www.vkanet.be/
http://www.integrale.be/
http://www.arag.be/
http://www.das.be/
http://www.ip-assistance.be/
http://www.argenta.be/
http://www.dela.be/
http://www.lar.be/
http://www.lar.be/
http://www.bdmantwerp.be/
http://www.bdmantwerp.be/
http://www.dkv.be/
http://www.partners.be/
http://www.partners.be/
http://www.touring.be/
http://www.touring.be/
http://www.eleni.be/
http://www.precura.be/
http://www.precura.be/
http://www.atradius.be/
http://www.emani.be/
http://www.protect.be/
http://www.aviabel.be/
http://www.ergolife.be/
http://be.rsagroup.com/
http://be.rsagroup.com/
http://www.afer-europe.com/
http://www.euromex.be/
http://www.notaris.be/notaris/het-notariaat-in-belgie/notariele-instellingen/verzekeringen-van-het-notariaat
http://www.notaris.be/notaris/het-notariaat-in-belgie/notariele-instellingen/verzekeringen-van-het-notariaat
http://www.notaris.be/notaris/het-notariaat-in-belgie/notariele-instellingen/verzekeringen-van-het-notariaat
http://www.catlineurope.com/
http://www.europ-assistance.be/
https://www.tvm.be/nl
http://www.cda.be/
http://www.federale.be/
http://www.federale.be/
http://www.xerius.be/
http://www.cnaeurope.com/nl-nl/Products/Casualty/Public%20and%20Products%20Liability/Pages/PublicProductsLiability.aspx
http://www.fidea.be/
http://www.zurich.com/
http://www.coronadirect.be/
http://www.gfg.be/
http://www.gfg.be/
http://www.gfg.be/
http://www.crelan.be/
http://www.generali.be/


 
Directiecomité VMVM  

 
 Voorzitter – Président: Gustaaf Daemen (DAS) 

 
 Ondervoorzitter – Vice-Président: Edwin Schellens (Fidea) 

 
 Leden Directiecomité – Membres Comité de Direction: 

 Jean-Marie Bollen (Ergo Life) 
 Damien de Laminne de Bex (DKV)  
             Herman Falsté (Amma) 
 Jos Gielen (BDM/ASCO) 
             Philippe Gervais (Europ Assistantce) 

Tom Meeus (Federale Verzekering)  
Rebecca Ramboer (Protect)  
Martin Sturzlbaum (Generali) 
  

 Penningmeester – Trésorier: Ides Ramboer (Protect)  
(geen lid Directiecomité ) 
 

 Secretariaat: Rebecca Müller, Management Assistant DAS 


