
   

 
 

 

 

Georganiseerde seminaries door DECAVI (sinds haar oprichting) 

 

 

 

• 11/6/2020 

“CEO Event : «Welke uitdagingen binnen de verzekeringen ?»… De visie van 3 CEO’s binnen onze sector !” 

Samenwerking met KPMG, Guidewire and Degroof Petercam 

 

• 14/5/2020  

“Automatisering van de verzekeringssector : een noodzaak om te overleven als verzekeraar?” 

Samenwerking met Degroof Petercam and Willis Towers Watson 

 

• 9/4/2020 

“Insurance distribution : the past, the present and the future ” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 2/4/2020 

“Big data : de oplossing voor verzekeraars om hun klanten beter te leren kennen?” 

Samenwerking met Degroof Petercam and Willis Towers Watson 

 

• 5/12/2019 

“Move to a digital insurance company” 

Samenwerking met DXC Technology 

 

• 4/11/2019 

“InsurTech-myth or the next big thing ?” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 12/6/2019 

“CEO Event : «Welke uitdagingen binnen de verzekeringen ?»… De visie van 3 CEO’s binnen onze sector !” 

Samenwerking met KPMG, Guidewire and Degroof Petercam 

 
• 16/5/2019 

“Insurtech en verzekeringen (blockchain, Internet of things…): evolutie en impact op de verzekeringssector?” 
Samenwerking met Degroof Petercam and Willis Towers Watson 

 

• 13/3/2019 

“Fusies en overnames: drivers en succesfactoren in de verzekeringssector” 
Samenwerking met Degroof Petercam and Willis Towers Watson 

 

• 6/3/2019 

“Productinnovatie binnen de sector van de particuliere levensverzekeringen” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 22/10/2018 

“De toekomst van de Belgische autoverzekeringssector” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 30/5/2018 

“CEO Event : «Welke uitdagingen binnen de verzekeringen ?»… De visie van 2 CEO’s binnen onze sector !” 

Samenwerking met KPMG, Guidewire en Degroof Petercam 
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• 17/5/2018 

“Solvency II: stand van zaken en hoe verder de rendabiliteit verbeteren?”  

Samenwerking met Degroof Petercam en Willis Towers Watson 

 

• 29/3/2018 

“Digitalisering: welke impact op de verzekeringsproducten en de distributienetten?”  

Samenwerking met Degroof Petercam en Willis Towers Watson 

 

• 28/3/2018 

“De toekomst van het Belgische zorgverzekeringsmodel” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 14/11/2017 

“De toekomst van blockchain binnen de verzekeringssecto ” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 24/5/2017 

“CEO Event : «Welke uitdagingen binnen de verzekeringen ?»… De visie van 3 CEO’s binnen onze sector !” 

Samenwerking met KPMG, Comarch, Degroof Petercam en Asquare Partners 

 

• 23/3/2017 

“Strategische ontwikkelingen en uitdagingen binnen de verzekeringssector? ” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 23/11/2016 

“De impact van de vergrijzing op de gezondheid en pensioen verzekeringsproducten” 

Samenwerking met KPMG  

 

• 25/5/2016 

“CEO Event : «Welke uitdagingen binnen de verzekeringen ?»… De visie van 3 CEO’s binnen onze sector !” 

Samenwerking met KPMG, Guidewire, Degroof Petercam en Asquare Partners 

 

• 21/4/2016 

“ Toename van de grootschalige risico’s: (on)voorspelbaarheid en gevolgen?”  

Samenwerking met Degroof Petercam en Towers Watson 

                      

• 16/3/2016 

“Emerging risk: welke opportuniteiten voor de verzekeringssector?” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 25/2/2016 

“Gewaarborgde lage rentevoeten: welke strategie en alternatieven voor de financiële sector?”  

Samenwerking met Degroof Petercam en Towers Watson 



   

 

• 18/11/2015 

“Insurance Data Analytics : nieuwe concurrentiefactor binnen de verzekeringssector?” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 27/5/2015 

“CEO Event : Innovatie en Verzekering, welke denkpistes?” 

Samenwerking met KPMG, Guidewire en Bank Degroof 

 

• 22/4/2015  

“Hoe de financiële dienstensector herzien?” 

Samenwerking met Risk Dynamics en Bank Degroof 

 

• 18/3/2015 

“Impact van de opkomende regulering binnen de verzekeringssector” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 25/2/2015 

“Regeringsakkoord: welke impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?” 

Samenwerking met Risk Dynamics en Bank Degroof 

 

• 19/11/2014 

“Strategische ontwikkelingen en uitdagingen binnen de verzekeringssector ” 
Samenwerking met KPMG   

 

• 25/6/2014  

“Maatschappelijk engagement vanuit de financiële sector: modegril of een echte structurele trend?” 

Samenwerking met Risk Dynamics 

 

• 21/5/2014 

“CEO Event : welke verzekeringsdistributiekanalen in de toekomst?” 

Samenwerking met KPMG en Guidewire 

 

• 28/3/ 2014 

“De lage rentevoeten en de nieuwe wetgevingen: welke impact heeft het op de financiële instellingen en het 

gedrag van de consumenten?" 

Samenwerking met Risk Dynamics 

 

• 19/3/2014 

“De impact van de vergrijzing op healthcare en pensioen producten” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 10/12/2013 

“Welke zijn de pricing-technieken die het aanbod en de concurrentiële positie kunnen verbeteren?”  

Samenwerking met Actuaris Belgium  

 

 

• 5/12/2013 

“De nieuwe technologieën, ten dienste van de klantenrelatie ” 

Samenwerking met Guidewire  

 

• 20/11/2013 

“Welke verzekeringsstrategie in een markt van lage rentevoet? ” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 19/11/2012 

“Obligaties of aandelen: waar vinden we nog waarde? Gevolgen voor uw patrimonium en uw verzekeringen”. 

Samenwerking met Bank Degroof 
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• 30/5/2013 

“CEO Event : welke toekomst wacht het bankverzekeren ?” 

Samenwerking met PwC  

 

• 25/4/2013  

“Vergrijzing en zorgbehoeften: welke mogelijkheden biedt dit voor verzekeringen ?” 

Samenwerking met RGA International Reinsurance  

 

• 23/4/2013  

“Pensioenen - fiscaliteit: update” 

Samenwerking met PwC  

 

• 13/3/2013 

“Nieuwe ontwikkelingen inzake de transparantie van verzekeringsproducten” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 28/2/2013  

“Europese bankunie: impact op de banksector in België?” 

Samenwerking met PwC  

 

• 11/12/2012  

“De financiële markten: vooruitzichten voor de korte en middellange termijn” 

Samenwerking met PwC  

 

• 15/11/2012 

“De eurocrisis : volop erin of dicht bij een oplossing? Gevolgen voor uw patrimonium en uw verzekeringen” 

Samenwerking met Bank Degroof   

 

• 14/11/2012 

“Digitale marketing in de verzekeringsector” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 31/5/2012 

“CEO Even : financial market, the past, the present and the future ?” 

Samenwerking met PwC  

 

• 19/4/2012  

“Welke invloed heeft deze anti-discriminatie wetgeving op verzekeringen ?” 

Samenwerking met RGA International Reinsurance  

 

• 29/3/2012 

“Solvency : Product development impact (Non-Life Retail & Corporate) ” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 15/3/2012  

“Financial control : 1 year later and what now ?” 

Samenwerking met PwC  

 

• 14/12/2011 

“Solvency : Product development impact (Life Retail & Corporate) ” 

Samenwerking met KPMG   

 

• 17/11/2011 

“Pensions : wich evolutions in the future ?” 

Samenwerking met PwC  

 

• 16/11/2011 

“Beurscrisis: asymmetrisch beheer als oplossing voor alle kwalen?” 

Samenwerking met Bank Degroof   



   

 

• 9/6/2011 

“Herverzekeringsstrategieën onder Solvency II” 

Samenwerking met RGA International Reinsurance  

 

• 26/5/2011 

“CEO Event : financial market, the past, the present ans the future ?” 

Samenwerking met PwC   

 

• 17/3/2011 

“Solvency II : wich impact on the insurance products ?” 

Samenwerking met PwC   

• 25/11/2010 

“The mutuals : new competitors for insurers ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 29/6/2010 

“Investeren in kunst : een rendabele oplossing in een periode van financiële crisis ?” 

Samenwerking met Artesoris 

 

• 3/6/2010 

“CEO Event : the financial market - capitalist system or mutualist system ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 11/3/2010 

“The financial crisis : what next ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 10/12/2009 

“Financial control : what solutions can be considered ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 8/10/2009 

“Marketing and client relationships : how to improve them ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 8/09/2009 en 24/09/2009 

“Het gebruik van de elektronische identtiteitkaart om de kosten te verlagen en om klanten te winnen zonder 

medewerkers te verliezen : welke oplossing kan ze voor de financiële sector bieden ?” 

Samenwerking met The eID Company  

 

• 4/5/2009 

“CEO Event : what are the challenges of the future ?” 

Collaboration avec PricewaterhouseCoopers   

 

• 12/3/2009 

“Variable Annuities in Europe : ready for take-off  ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 18/12/2008 

“E-banking and E-insurance : finally living up to their promise ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 2/10/2008 

“Too many KPIs, too little information : performance management in insurance” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 18/09/2008 

“Welke zijn de nieuwe innoverende aanpakken in de levensverzekering ?” 

Samenwerking met Transamerica Reinsurance   



   

 

• 29/5/2008 

“CEO Event : financial market, the past, the present, the future ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/3/2008 

“Becoming Apple. Innovatin in Financial Services ” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 12/12/2007 

“Doing things the right way. Operational excellence in Financial Service” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers  

 

• 4/10/2007 

“Pension Funds in Belgium : what’s the status ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers 

 

• 31/5/2007 

“CEO Event : insurance market : the past, the present, the future ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 14/3/2007 

“Financial markets : what prospects for the future ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/12/2006 

“Basel II and Solvency II : what has the the practise been ? Opportunities with securitisation ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 20/11/2006 

“Pensions in Belgium : what’s the status ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 23/5/2006 

“CEO Event : toekomst en evolutie van de Belgische verzekeringsmarkt ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 15/3/2006 

“Welke distributiekanalen voor verzekeringen worden in België gebruikt ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 16/2/2006 

“De strijd tegen het witwassen van geld in de financiële sector ” 

Samenwerking met Unisys Belgium   

 

• 15/12/2005 

“Dalende rentevoeten : voor elke uitdagingen staan de verzekeraars ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/10/2005 

“De compliance-functie : stand van zaken en praktische uitwerking in de financiële sector ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 19/5/2005 

“CEO Event : welke toekomst is er weggelegd voor bankverzekeren ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 17/3/2005 

“Corporate reporting : wat zijn de de praktische gevolgen voor de financiële sector?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   



   

 

• 2/12/2004 

“Witwassen en fraude : hoe gaat de financiële sector praktisch het best twerk ?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 13/9/2004 

“Het evolueren van de solvabiliteitsnormen voor verzekeringsmaatchappijen op Europees vlak?” 

Samenwerking met PricewaterhouseCoopers   

 

• 25/09/2003 

“Hoe de bestaande systemen gebruiken om snel de processen in verkoop en verzekeringsbeheer te  

verbeteren ?” 

Samenwerking met Prima Solutions  

 

• 6/02/2003 

“De beheersing van financiële risico’s : welke oplossingen zijn er voor verzekeraars ” 

Samenwerking met Banque BNP Paribas   

 

• 21/02/2001 

“Tak 23 : een heuse struggle for Life ?” 

Samenwerking met Computer Sciences Corporation    

 

• 28/10/1998 

“Afhankelijkheidsverzekering : welke oplossingen ?” 

Samenwerking met DKV International  

 

• 5/3/1997 

“Universal Life : een revolutionnaire concept ? ” 

Samenwerking met Royal Life    

 

• 12/2/1997 

“Luxemburg : het volgende paradijs voor de verzekering ? ” 

Samenwerking met ZA Verzekeringen   

 

• 8/1/1997 

“Fiscaliteit van de verzekering : een stimulans nog geldig ?” 

Samenwerking met Securex   

 

• 17/12/1996 

“Groepsverzekeing : welke zijn de troeven ?” 

Samenwerking met Securex 

 

• 27/11/1996 

“Overdracht van een KMO : welke verzekeringen ?” 

Samenwerking met Securex   

 

• 29/3/1995 

“Groeps- en Bedrijfsleiderverzekeringen : welke toekomst voor de KMO ?” 

Samenwerking met Securex   

 

• 2/11/1994 

“De sociale zekerheid privatiseren : goed of slecht ?” 

Samenwerking met Securex   

 

• 11/5/1994 

“Levensverzekering : de geheimen van Luxemburg ?” 

Samenwerking met AGF Vie Luxembourg 



   

 

• 9/2/1994 

“Hypothecaire lening : hoe profijt halen uit de nieuwe generatie ?” 

Samenwerking met Belstar   

 

• 14/12/1993 

“Beleggingsfondsen : veroordeelde rendabiliteit ?” 

Samenwerking met Royal Life  

 

• 18/11/1993 

“Korte termijn : bank of verzekering ?” 

Samenwerking met De Vaderlandsche   

 

• 28/10/1992 

“Levensverzekering : - Europa 93 : het jaar van alle gevaren ?” 

Samenwerking met PanEuroLife   

 

• 8/4/1992 – 29/4/1992 – 20/5/1992 (cyclus) 

“Levensverzekring Tak 23 : speculatie zonder risico ?” 

Samenwerking met Axa Assurances 

 

• 8/10/1991  

“Risicokapitaal : welke strategië moet en toepassen ?” 

Samenwerking met Reyers, Timmermans & Cie  

 

• 28/5/1991  

“De makelaar en de nieuwe  reglementering leven ?” 

Samenwerking met Feprabel en de Verzekeringswereld 

 


