
ONTBIJTSESSIES VERZEKERINGEN DECAVI 2019/2020 
 

DECAVI- 

                                                         

 

Plaats: Wiltcher’s Steigenberger hotel, Louizalaan 71, 1050 Brussel 

Taal: Frans en/of Nederlands (naargelang de spreker) 

Uur: van 8 uur tot 9 uur 45 

Prijs: 1.300 EUR excl. BTW voor de 10 sessies; 140 EUR excl. BTW per sessie (parking inbegrepen) 

Opmerking: deelnemers die verhinderd zijn, kunnen steeds een plaatsvervanger aanwijzen  

Inlichtingen: Laurent Feiner, DECAVI op het nummer 02/520 72 24 - GSM: 0495/ 51 43 40 / Fax: 02/ 520 67 03 

(laurent.feiner@decavi.be) 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER (FAX: 02/ 520 67 03) 
 

(Voor) Naam  

Functie 

Bedrijf 

Afdeling 

Adres 

BTW 

Tel. / Fax 

E-mail 

 

 Wenst deel te nemen aan de 10 ontbijtsessies van het academiejaar 2019/2020 tegen de forfaitaire prijs van 1.300 EUR excl. BTW. 

 

Wenst deel te nemen aan de volgende ontbijtsessies: 
 

 Sessie van 25/9/2019 voorgezeten door L. Chheng Chhor, Associate Principal, bij KPMG Advisory, en F. Weynants, Director bij KPMG 

Advisory: «Witwaswetgeving: naar bijkomende en strengere verplichtingen in de praktijk voor de verzekeringssector ?» 

 Sessie van 16/10/2019 voorgezeten door P. Colle, Gedelegeerd Bestuurder van Assuralia en Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel:   

«Welke zijn de politieke desiderata van de verzekeringssector naar de nieuwe regering toe?»  

 Sessie van 20/11/2019 voorgezeten door J. Peeters, Gedelegeerd Bestuurder van Portima: «Naar een verhoging van de efficiëntie en 

productiviteit van de makelaar in tijden van digitale transformatie?» 

 Sessie van 18/12/2019 voorgezeten door R. Sojic, Partner bij Logistikê: «Internet of things: welke opportuniteiten voor de 

persoonsverzekeraars en de gezondheid?» 

 Sessie van 8/1/2020 voorgezeten door P. Devolder, Professeur UCL/Voorzitter van Reacfin: «Welke stand van zaken voor de onmisbare 

pensioenhervorming ?»  

 Sessie van 12/2/2020 voorgezeten door D. Dubois, Directeur France & Belux van RGA: «Persoonsverzekeringen: welke hefbomen 

toepassen op het niveau van Big Data en predictive modeling?» 

 Sessie van 18/3/2020 voorgezeten door E. Van Dyck, Gedelegeerd Bestuurder bij DAS: «Rechtsbijstandverzekering: zijn de verzerden 

nu beter beschermd dankzij de fiscaliteit?»  

 Sessie van 22/4/2020 voorgezeten door  G. Demal, Lid van het Directiecomité van FSMA: «Welke zijn de recente wettelijke evoluties en 

hun impact op de verzekeringssector?» 

 Sessie van 20/5/2020 voorgezeten door A. Courbet, Managing & Marketing Director van Brocom: De marketing voor de makelaar 

van morgen: welke troeven voor de toekomst ?» 

 Sessie van 10/6/2020 voorgezeten door L. de Barsy, Directeur bij de Ombudsman: «De klacht: een waardevolle bron van informatie 

voor de de verzekeringsonderneming?»  

  
 

of……………….ontbijtsessie(s) x 140 EUR excl. BTW  = ………………………EUR  

 

Datum:        Handtekening: 

mailto:laurent.feiner@decavi.be

