
 
 
 

 

 



 

CURSUSBESCHRIJVING 
 
 

1) DOELSTELLINGEN VAN HET PROGRAMMA 

Het programma heeft tot doel om de kennis met betrekking tot algemene en meer specifieke elementen van verzekeringen uit te diepen. 
 
Deze kennis zal (toekomstige) bestuurders helpen om zich kritisch op te stellen en hen bijgevolg in staat te stellen om 
kritische vragen en opmerkingen te formuleren bij de uitoefening van hun mandaat. 
 
 

2) DOELGROEP 

Bestuurders van (Belgische) verzekeringsmaatschappijen, uitvoerend of niet-uitvoerend, kandidaat en toekomstige Bestuurders. 
 
 

3) PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Het basisprogramma bestaat uit 8 sessies verspreid over 4 namiddagen (14.00u – 16.00 en 16.30u - 18.30u). 
 

• Elke sessie duurt 2 uren, onderbroken door een pauze van 15 min.  
Tussen 2 sessies is er tevens een pauze van een 30-tal minuten voorzien 

• Alle sessies worden ingericht in het Actuarial House – Zaterdagplein 1 – 1000 Brussel  
 

 



 

 

• PROGRAMMA :  

 

Taal van de sessies: Nederlands. In sessie 3 en 4 wordt Nederlands en Frans gebruikt.  
 

✓ Sessie 1: Financieel-economische  kerncijfers (René Dhondt) 

✓ Sessie 2: Rapporteringen van verzekeringsondernemingen (Dirk Vlaminckx) 

✓ Sessie 3: De verwachtingen van de NBB (Nicolas Strypstein) 

✓ Sessie 4: Corporate Governance, the letter and the spirit (Bart De Smet – Jean-Claude Debussche – Patrick Geeraert) 

✓ Sessie 5: Wettelijk en reglementair kader (René Dhondt) 

✓ Sessie 6: Overzicht van de verzekeringen (René Dhondt) 

✓ Sessie 7: Kapitaalvereisten (Karel Goossens) 

✓ Sessie 8: Financiële markten (Wim Vermeir) 

 

• Het basisprogramma wordt afgesloten met een debat met als centrale gastspreker em. prof. dr. Paul De Grauwe. 
Daarna wordt door het Instituut een cocktail aangeboden. 

 

• Indien gewenst kan er nog een extra sessie (duurtijd is 6 uren) worden ingericht waarin het ‘SII Game’ wordt gespeeld. 
 
 



 

• DEELNAMEPRIJS/DEELNEMER* 
*: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW 
 
 

✓ Inschrijven per sessie :   
➢ 300 € / sessie 
➢ 270 € / sessie voor leden IA|BE  

 
✓ Inschrijven voor het volledige basisprogramma bestaande uit 8 sessies :   

➢ 2100 € indien 1 deelnemer 
➢ 1900 € indien 2 deelnemers van hetzelfde bedrijf of lid IA|BE 
➢ 1700 € indien minstens 3 deelnemers van hetzelfde bedrijf 

 
✓ Deelname aan debatsessie : 

➢ 300 €  
➢ 0 € voor de deelnemers van het volledige basisprogramma en leden IA|BE 

 
✓ Extra sessie ‘SII Game’: 

• 900 €  

• 800 € voor de deelnemers van het volledige basisprogramma of lid IA|BE 

• Reductie van 10 % indien 2 deelnemers van hetzelfde bedrijf 

• Reductie van 20% indien minstens 3 deelnemers van hetzelfde bedrijf  
 
 

• INSCHRIJVEN: via het inschrijvingsformulier  

• ATTEST: Alle deelnemers ontvangen een attest voor de gevolgde sessies. 



 

4) INHOUD PROGRAMMA 

 

Sessie 1: Financieel-economische kerncijfers  Datum - Tijdstip  

Docent: René Dhondt  19/12 (14:00 -16:00) 

 
Overzicht van de Belgische verzekeringsmarkt 

➢ Omzet, uitkeringen, voorzieningen 
➢ Beleggingen, rentabiliteit, solvabiliteit 

 

 

 
 

Sessie 2:  Rapporteringen van verzekeringsondernemingen  Datum – Tijdstip  

Docent: Dirk Vlaminckx  19/12 (16:30 – 18:30) 

 
➢ Boekhoudkundige behandeling van verzekeringsproducten 
➢ Analyse van de Balans en Winst-en Verliesrekening onder IFRS 
➢ Kritische blik op de jaarrekening van een verzekeringsonderneming 
➢ Inzicht verwerven in de key performance indicatoren en de 

financiële ratios van een verzekeringsonderneming 
 

 

 
 



 

 

Sessie 3: De verwachtingen van de NBB Datum - Tijdstip  

Docent: Nicolas Strypstein   16/1 (14:00 – 16:00)   

 
➢ Wat houdt een passend governancesysteem in? 
➢ Wat verwacht de NBB van de Raad van Bestuur als geheel?  
➢ Wat verwacht de NBB van een individueel lid van de Raad van Bestuur 

? (Fit & Proper en Tijdsbesteding) 
➢ Wat zijn de belangrijkste governance rapporteringsverplichtingen 

voor de NBB? 
 

 

 
 

Sessie 4: Corporate Governance, the letter and the spirit  Datum – Tijdstip  

Docenten: Bart De Smet - Jean-Claude Debussche  - Patrick Geeraert  16/1 (16:30 – 18:30)  

 
➢ Wat is ‘Governance’? Waarom is dit belangrijk? 
➢ Wat zegt de verzekeringswet? Quid Solvency II? 
➢ Meer in het bijzonder, wat is de rol van de Bestuurders? En wat is de 

rol van de leden het uirvoerend comité, de Risk managers en de 
actuariële functie? 

➢ Over welke vaardigheden dienen de diverse spelers te beschikken? 
➢ Hoe werkt het concrete? De do’s en de don’ts 

 

 

 



 

 
 
 

Sessie 5: Wettelijk en reglementair kader  Datum – Tijdstip  

Docent: René Dhondt   6/2 (16:30 – 18:30) 

Wettelijk en reglementair kader van de verzekeringen  
Nationaal en Europees 
Aanbevelingen versus verplichtingen 

➢ Controlewet 
➢ WLVO 
➢ Europese Richtlijnen 

 

 

 
 

Sessie 6: Overzicht van de verzekeringen Datum - Tijdstip  

Docent: René Dhondt  6/2 (14:00 – 16:00) 

 
➢ Basisbegrippen verzekeringen 
➢ Performance indicatoren 
➢ Omgevingsfactoren 

 

 

 



 

 
 

Sessie 7: Kapitaalvereisten  Datum - Tijdstip  

Docent: Karel Goossens   5/3 (14:00 – 16:00) 

 
➢ Overzicht prudentiële verzekeringswetgeving (referentiekader SII) 
➢ Hoe het kwantitatieve luik (benodigd kapitaal en beschikbaar kapitaal) 

begrijpen? Wat is de impact op de Belgische markt?    
 

 

 
 

Sessie 8: Financiële markten   Datum – Tijdstip  

Docent: Wim Vermeir 5/3 (16:30 – 18:30)  

 
➢ Belang van de financiële markten 
➢ Soorten financiële markten 
➢ De functionering van financiële markten 
➢ De investeringsportefeuille van een verzekeraar in de praktijk 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Debat: Crisis in de financiële sector in het algemeen en de 
verzekeringssector in het bijzonder 

Datum – Tijdstip 

Debatters: Em. Prof. Dr. Paul De Grauwe – Guy Roelandt  April 2020 

 
➢ Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van de financiële crisis? 
➢ Kan er een nieuwe financiële crisis losbarsten? 

 

 
 
 

Optionele sessie: het SII – Game  Datum – Tijdstip  

Begeleiders: Jean-Claude Debussche – Karel Goossens – Guy Roelandt  Vast te leggen in overleg 
met de deelnemers  

 
Het SII Game wordt gespeeld met vier ondernemingen die vanuit eenzelfde 
positie vertrekken en die beslissingen nemen rond tarieven, distributie, 
beleggingen, bestedingen, herverzekeringen, verdeling van het resultaat. 
Er worden vier ronden gespeeld en de verzekeringsmaatschappijen worden 
beoordeeld volgens criteria zoals marktaandeel, winstgevendheid, 
solvabiliteitspositie, aandeelhoudersrendement.  
 
Het Business Game laat toe om grondig kennis te maken met de omgeving 
van Solvency II maar is geen expertsysteem. Er wordt gerefereerd naar de 
essentiële bestanddelen van de verzekeringsonderneming en naar de 
hoofdconcepten en hun impact van Solvency II. 
 

  


