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VMVM: peer-to-peer
netwerk van gelijkgezinden
De jaarvergadering vormt de gelegenheid om terug te blikken op 2012.

E

en goed gevoel over een markt die
terug aanknoopt met winst, wat
bezorgdheid rond Solvency II, het
open uitwisselen van kennis en ervaringen, met inbegrip van trends van buiten
de sector … en dat alles overgoten met
een leuke informele sfeer. Zo zou je de
jongste jaarvergadering van de Vereniging van Middelgrote Verzekeringsmaatschappijen (VMVM) in de Brusselse Club
van Lotharingen kunnen omschrijven.

Het vergt wel wat werk om ‘s ochtends
de files naar Brussel te omzeilen. En op
21 maart was dat niet anders. Enkele leden en de gastspreker werden er duidelijk door geplaagd. Maar bij aankomst
stond de koffie met begeleiding klaar en
zat de sfeer goed. De Vereniging van
Middelgrote Verzekeringsmaatschappijen is opgevat als een modern netwerk.
“We zijn geen kleine verzekeraars, maar
verenigen middelgrote en niche gespecialiseerde verzekeraars, die regionaal zijn
ingeplant.”, vertelde voorzitter Gustaaf
Daemen van DAS in zijn welkomstwoord.
Het is niet alleen de bedoeling om mekaar te ontmoeten, maar om kennis te
delen en onder mekaar best practices uit
te wisselen, bijvoorbeeld rond Solvency II.
Daarvoor worden werkgroepen opgezet.
“Niet elke maatschappij beschikt over de
middelen om rond specifieke thema’s
consultancy te betalen of een voltijds
equivalent aan te werven die zich dan op
de materie toelegt”, zei Daemen. “Soms
is dat ook niet nodig. Vaak volstaat het
om kennis te delen om mekaar zo op
weg te helpen.”
De VMVM organiseert ook interne workshops, bijvoorbeeld in 2012 rond communicatie. En er worden activiteiten georganiseerd met andere professionele
organisaties. Zo gingen VMVM-leden het
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Gustaaf Daemen, voorzitter VMVM

“

Vaak volstaat het om kennis te delen
om mekaar zo op weg te helpen

afgelopen jaar fietsen en golfen met de
Assuralia-directie. De VMVM is bijzonder
trots op de informele sfeer en de openheid die de vergaderingen kenmerkt.
“We willen onze blik verruimen. Daarom
nodigen we op deze algemene vergadering ook een spreker uit van buiten de
sector. Vandaag is dat Joost van Roost,
voorzitter en directeur van ExxonMobil
Benelux.” Wat heeft een thema als de
energievoorzieningen in de toekomst
met verzekeringen te maken? “Er zijn ongetwijfeld raakpunten, denk aan de opwarming van de aarde en de mogelijke
link met stormschade. Het is altijd interessant om tendensen te ontdekken; thema’s die op de radar komen. Door interessante sprekers van buiten de sector uit
te nodigen verbreden we onze kijk. Als
verzekeraars staan we in de samenleving,
dus moeten we voeling houden met de

”

tendensen die er een invloed op zullen
uitoefenen en onze activiteit kunnen bepalen.”

JAARCIJFERS VERGELEKEN
Een jaarvergadering vormt de gelegenheid om terug te blikken op het voorbije
jaar. En zo hoort het ook. De VMVM
streeft naar een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en is daar bijzonder
transparant over. Penningmeester Ides
Ramboer gaf de toelichting. Het werkingsjaar 2012 werd afgesloten met een
lichte winst van 2896,22 euro. Het netwerk telt vandaag 45 betalende leden.
Er volgden ook andere cijfers. Rita Thys,
Directeur Verzekeringstechnische studies
bij Assuralia, vergeleek de performantie
van de VMVM-leden in 2012 met die van
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Groeicijfers 2012 Niet-leven (nominaal)
opsplitsing naar de verschillende takken
VMVM

Markt

Ongevallen zonder AO

+0,5%

-6,5%

Arbeidsongevallen

+8%

+6,3%

Ziekte

+3,3%

+3,3%

Auto

+1,4%

+1,4%

Brand

+4,5%

+4,5%

Algemene BA

+7,8%

+7,3%

Andere verrichtingen, waaronder Rechtsbijstand
en Transport

+ 6,0%

+4,1%

de markt. De VMVM-cijfers steunen op
een steekproef na het vierde kwartaal van
2012. De Assuralia-cijfers voor 2012 vormen voorlopige schattingen, maar zijn
wel recenter dan de voorlopige cijfers die
eerder in Verzekeringswereld gepubliceerd werden.
We leerden dat het totaal incasso van de
VMVM-leden in 2012 5.540 miljoen euro
bedroeg. Het totaal incasso van de markt
wordt op 31.985 miljoen euro geschat.
Het incasso van de VMVM-leden steeg
daarmee sterker (+14,6%) dan dat van
de markt (+9,5%).
Splitsen we het incasso op, dan bedroeg
dat voor VMVM-leden 1.983 miljoen
euro in Niet-leven en 3.557 in Leven. De

markt zet daar respectievelijk 10.978 miljoen euro en 21.007 miljoen euro tegenover.
Het afgelopen jaar groeide Niet-leven
binnen de VMVM-groep zo met 4,3%
(tegenover +3,2% voor de markt). De
groeicijfers die de VMVM-leden in de verschillende Niet-leven-takken voorlegden
schommelden rond de marktcijfers, met
één enkele markante uitschieter evenwel:
in de Ongevallenverzekering (zonder AO)
nam het incasso nog toe met 0,5%, terwijl dit voor de markt met 6,5% terugviel.
Het VMVM-incasso voor de Leven-takken
nam vorig jaar met 21,2% toe (tegenover
+13,1% voor de markt). Het gros van die
groei kwam met 27,2% voor rekening

“

Het totaal incasso van
de VMVM-leden bedroeg in 2012
5.540 miljoen euro

”

Groeicijfers 2012 Leven (nominaal)
opsplitsing naar de verschillende takken
VMVM

Markt

Leven individueel

+27,7%

15%

Gegarandeerde rentevoet

+21,9%

-5,8%

Kapitalisatie

-28,5%

-11,2%

Beleggingsfondsen

+177,0%

+135,6%

Leven Groep

+2,4%

+7,6%

Gegarandeerde rentevoet

+3,1%

+7,8%

Beleggingsfondsen

-19,9%

-2,8%
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Ides Ramboer,
penningmeester VMVM
van leven individueel. Het incasso in Leven Groep steeg met 2,4%. In Leven individueel deden de VMVM-leden het met
de groei van 27,2% duidelijk beter dan
de markt (+15%), al is dat verschil wat
artificieel, zo lichtte Rita Thys toe. Het kan
voor een deel toegeschreven worden aan
één onderneming die haar incasso in Tak
21-22 diende af te bouwen en overhevelde naar een VMVM-lid. Opvallend is
ook de sterke stijging in de individuele
producten op basis van beleggingsfondsen.
In Leven groep scoorden de VMVM-leden
vorig jaar minder goed dan de markt. Ze
haalden 2,4% meer premies op. Terwijl
de markt het gemiddeld 7,6% beter deed
dan een jaar eerder. Tak 23 gaat achteruit, maar vertegenwoordigt een klein incasso.
De technische provisies die vorig jaar
door de markt zijn aangelegd bereikten
het niveau van 225 miljoen euro (+5,0%).
De stijging is te danken aan de incassostijging in een aantal takken, het herstel
van het beursklimaat en het ontbreken
van een echt zware storm het voorbije
jaar, waardoor er egalisatiereserves moesten opgebouwd worden. Samen hadden
de verzekeraars eind vorig jaar voor 219,6
miljard euro aan beleggingen uitstaan
(28,2 miljard euro voor VMVM-leden).
Vier vijfde daarvan kwam voor rekening
van obligaties en andere vastrentende ef-
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fecten (79% markt, 82% VMVM). De latente meerwaarde op het geheel van
obligaties bedroeg eind 2012 zo’n
11,6%.
Waar de markt in 2011 een globaal verlies van 941 miljoen euro moest boeken,
wordt er in 2012 terug aangeknoopt met
winst. Het geconsolideerde cijfer bedraagt 2.623 miljoen euro. Van de 74
ondernemingen op de markt zijn er 66
winnaars die winst boekten (samen
2.662 miljoen euro winst) en 8 verzekeraars die het jaar afsluiten met verlies (samen 39 miljoen euro verlies). De markt is
duidelijk terug opgeveerd, zo werd gezegd. Anderzijds is het verwonderlijk dat
gespecialiseerde nicheverzekeraars slechter scoren voor een tak als Auto. Sommige producten zijn blijkbaar verlieslatend.

SOLVENCY II
Tot daar de naakte cijfers. Bernard Dewulf van ASCO bracht vervolgens rapport uit van de activiteiten van de werkgroep Operationele Risico’s. Dewulf zit
die werkgroep voor. De werkgroep met
vrijwilligers kwam voor het eerst samen
in maart 2012. Sinds de start werd er
binnen de werkgroep hard gewerkt. Er is
een lijst opgesteld van operationele risico’s, in XLS-format. “ASCO heeft zijn lijst

van operationele risico’s met de overige
leden gedeeld”, vertelde Dewulf. “Die
hebben deze lijst becommentarieerd en
aangevuld. Hoewel het identificatieproces van operationele risico’s onder leden
uiteenloopt, vormt de bekomen lijst een
valabel vertrekpunt voor de leden die helemaal aan het begin van dit proces
staan. De lijst wordt nu onder de geïnteresseerde leden van de VMVM verspreid.”

2012:
Het incasso voor VMVM-leden in
Niet-leven bedroeg 1.983 miljoen euro,
in Leven 3.557 miljoen euro. De markt
zet daar respectievelijk 10.978 miljoen euro
en 21.007 miljoen euro tegenover

“

”

SECTORRESULTATEN MARKT
Tendensen december 2011 en 2012
Verdiende
brutopremies

Netto-tech.fin.saldo

(miljard €)

dec 11

dec 12

dec 11

dec 12

Niet-leven

11,2

12,5

0,9

1,1

Leven

18,2

20,9

-0,7

1,4

Totaal

29,4

33,4

0,2

2,5

(miljard €)

dec 11

dec 12

Resultaat boekjaar

-0,92

2,62

Winst

0,40

2,66

Verlies

-1,32

-0,04

Het opstellen van de lijst met operationele risico’s was de initiële opdracht van
de werkgroep. Deze werd intussen uitgebreid. De VMVM-leden zijn immers bezorgd over de impact van de tweede pijler van Solvency II, meer bepaald ORSA.
Solvency II is het nieuwe toezichtregime
voor (her)verzekeraars in Europa. Het legt
verregaande eisen op aan het vereiste kapitaal, risicomanagement en rapportages. De tweede pijler vereist dat verzekeraars een eigen governancesysteem instellen om hun waarde te sturen. Dat
governancesysteem behelst zowel de interne organisatie als de sleutelposities
binnen het bedrijf, een riskmanagement
systeem en een eigen risico-identificatie
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en -kwantificatie door middel van Own
Risk and Solvency Assessment (ORSA).
Dat alles heeft verstrekkende gevolgen
op de manier hoe verzekeraars hun processen en activiteiten moeten inrichten.
Het legt niet alleen voorwaarden op aan
de functies die minimaal binnen de organisatie moeten aanwezig zijn, maar ook
aan het regelen en documenteren van de
processen en de controle. Middelgrote
verzekeraars dreigen daarbij blootgesteld
te worden aan dezelfde verplichtingen
als de grotere maatschappijen.
Dewulf gaf uitleg bij het voorlopige
standpunt van de werkgroep over de EIOPA ORSA richtlijnen. “Protect heeft hier
een aanzet gedaan, en de overige leden
hebben dit document aangevuld”, zo
lichtte hij het werkproces toe. Veel aspecten omtrent ORSA zijn nog vaag, gaf De-

maar weinig concreet blijft, allicht omdat
Solvency II principle based is. Zo wordt
het voor een kleine verzekeraar niet gemakkelijker om de vereisten te kennen
die het prudentieel toezicht op de financiële degelijkheid van financiële instellingen zal hanteren. “Het blijft onduidelijk
hoe de toezichthouder proportionaliteit
naar kleinere verzekeraars zal invullen”,
zo zei Dewulf. Het proportionaliteitsprincipe wordt wel in algemene lijnen erkend, maar verder weinig toegelicht. De
meeste vereisten wegen even zwaar op
kleinere verzekeraars als op grote verzekeraars. Ze vergen in verhouding veel
meer resources van kleine verzekeraars.”
Al bij al blijven de ORSA-policy en procedure nog steeds vrij abstract. Er is ook
nog geen vaste structuur voor ORSA-rapporten. Wat de datum van inwerkingtre-

“

Het blijft onduidelijk hoe de toezichthouder
proportionaliteit naar kleinere verzekeraars
zal invullen. Het proportionaliteitsprincipe
wordt wel in algemene lijnen erkend,
maar verder weinig toegelicht

”

wulf aan. In de toelichting van de werkgroep staat te lezen dat het 268 bladzijden tellende final report aardig wat meer
duiding bevat dan de consultation paper,

ding betreft, daar is het allesbehalve zeker dat 1 januari 2014 behouden blijft.
Het is ook best mogelijk dat het jaarlijkse
rapport van de effectieve leiding over de
beoordeling van de interne controle naar
een ORSA-benadering zal moeten evolueren.
De VMVM-werkgroep ‘Operationele Risico’s’ zal geregeld blijven samenkomen
om ORSA-standpunten met mekaar te
vergelijken. “Uiteindelijk willen we komen tot een gezamenlijk standpunt van
wat VMVM verstaat onder Solvency II en
proportionaliteit en dit standpunt aan de
Nationale Bank voorleggen.”

PEER-TO-PEER

Guy Piette, vicevoorzitter VMVM
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Zeker is alvast dat ORSA belangrijke documentatieverplichtingen zal genereren
en dat de oefening niet beperkt mag
worden tot een kwalitatieve analyse; er
zal flink wat rekenwerk aan te pas ko-

Rita Thys, directeur
verzekeringstechnische studies
bij Assuralia
men, waarbij de cijfers moeten geprojecteerd worden in de toekomst. “Voor kleinere verzekeraars vormt het geen sinecure om daarvoor een infrastructuur op te
zetten. Er zijn tools op de markt, maar
die zijn dun gezaaid en bovendien duur”,
stelde Dewulf. Hij heeft binnen ASCO zelf
een databasetool ontwikkeld om de problematiek in kaart te brengen. De tool
laat toe om de relaties tussen de diverse
Solvency II variabelen zichtbaar te maken,
op te volgen en hier rond te rapporteren.
Deze MS Access tool in ACCDB-format
wordt vrij beschikbaar gesteld voor de
VMVM-leden. “Er zullen leden zijn die
binnen een internationale groep reeds
toegang hebben tot zo’n tool. Maar andere leden kunnen hun interesse laten
blijken”, aldus Dewulf.
De VMVM kan je beschouwen als een
peer-to-peer netwerk van gelijkgezinden,
waar verzekeraars als gelijken stakeholders zijn van mekaar. Het uitwisselen van
kennis binnen het netwerk maakt zo iedereen beter. Door samen standpunten
te bepalen vergroot de impact van de
aangesloten leden binnen andere representatieve organen. In 2013 plant de
VMVM een themanamiddag rond de
nieuwe functieclassificaties en barema’s
binnen de sector. “De infosessie komt eraan van zodra deze zijn goedgekeurd
binnen de paritaire organen”, zo zei Gustaaf Daemen.

Hans Housen
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