
ONTBIJTSESSIES VERZEKERINGEN DECAVI 2021/2022 

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  

Bijscholingspunten: deze opleidingen zijn bestemd voor personen die belangstelling hebben voor verzekeringen (verzekeraars, 

banken, tussenpersonen, adviseurs, enz.) en geven recht op bijscholingspunten 

Inlichtingen: Laurent Feiner, DECAVI op het nummer 02/520 72 24 - GSM: 0495/ 51 43 40 / E-mail : laurent.feiner@decavi.be 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER (laurent.feiner@decavi.be) 
 

(Voor) Naam  

Functie 

Bedrijf 

Afdeling 

Adres 

BTW 

Tel. / Fax 

E-mail 

 

❑ Wenst u deel te nemen aan de 10 ontbijtsessies van het academiejaar 2021/2022 tegen de forfaitaire prijs van 1.300 EUR excl. 

BTW. 

 

❑ Wenst u deel te nemen aan de volgende ontbijtsessies: 

 

❑ Sessie van 30/9/2021 voorgezeten door S. Lejeune, Delivery Manager, WikiTree: «Schadebeheer: welke oplossingen dankzij 
kunstmatige intelligentie?» 

❑ Sessie van 14/10/2021 voorgezeten door M. Wagemans (KPMG Advisory, Director Sustainability) & W. Jacob (KPMG Law, 

Senior Counsel): «Duurzame verzekeringen: huidige regelgeving en overzicht leidende praktijken»  

❑ Sessie van 24/11/2021 voorgezeten door P. Devolder, Professeur UCL/Voorzitter, Reacfin: «Hervormingen van de eerste en 

tweede pensioenpijlers: wat is de evolutie?»  

❑ Sessie van 8/12/2021 voorgezeten door» D. Vanderschrick, CEO, Belfius Insurance: «Fraude en verzekeringen: welke positieve 

evoluties ?»  

❑ Sessie van 5/1/2022 voorgezeten door M. Urlus, CEO, Arag: «Rechtsbijstandverzekering: wat zijn  de uitdagingen en de verwachte 

evoluties voor de toekomst ?» 

❑ Sessie van 9/2/2022 voorgezeten door M. Bonhomme, Voorzitter, Brocom : «Welke toekomst voor de verzekeringsdistributie?» 

❑ Sessie van 10/3/2022 voorgezeten door E. Gaubert, Deputy Director, Innovation & Partnership, RGA en E. Djengue, Directeur 

innovatie, RGAx: «Welke nieuwe ecosystemen in verzekeringen (fintech, Insurtech...)?»   
❑ Sessie van 27/4/2022 voorgezeten door  G. Demal, Lid van het Directiecomité, FSMA: «Wat zijn de evoluties in het kader van de 

wetgeving voor de verzekeringssector?» 

❑ Sessie van 5/5/2022 voorgezeten door K. Schamphelaere, CEO, FVF: «Makelaardij: welke toekomst in een digitale wereld?»  

❑ Sessie van 15/6/2022 voorgezeten door H. Portegies, CEO, Yuzzu: «Mobiliteit en verzekering: wat is de maatschappelijke 

uitdaging?» 

 

 

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

 

Datum:        Handtekening: 

mailto:laurent.feiner@decavi.be

