VMVM … even voorstellen
De VMVM is opgericht in 1967 en verenigt vandaag 40 gespecialiseerde
verzekeringsmaatschappijen. We vormen een feitelijke vereniging.
Samen vertegenwoordigen we een incasso van meer dan 6 miljard euro en
bieden we werk aan zo’n 5.000 medewerkers. Dat is meer dan een vijfde van
het totaal aantal medewerkers binnen de verzekeringssector.
Ons marktaandeel in Niet-Leven bedraagt 19,5%, in Leven bijna 22%.
Uitschieters zijn de takken Bijstand (50% marktaandeel), Ziekte (>37%) ,
Rechtsbijstand (>39%) en Algemene BA (>25%). Ook in de verzekering van
Krediet & Borgtocht (>40%), Diverse Geldelijke Verliezen (>42%) en Transport
(>42%) is ons marktaandeel zeker het vermelden waard.
De reden waarom we meer dan veertig jaar geleden zijn opgericht, is vandaag
nog steeds geldig.
VMVM biedt gespecialiseerde en nicheverzekeraars een krachtige stem
binnen de overkoepelende beroepsvereniging Assuralia, bij de
toezichthouders NBB en FSMA, bij commerciële en dienstverlenende
instellingen en andere belangenverenigingen.
We bieden onze leden ook een open forum om informatie en ervaringen uit
te wisselen, in een ongedwongen sfeer.

VMVM geeft de
gespecialiseerde en
nicheverzekeraars een krachtige
en unieke stem.

Onze missie

De belangen van gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen lopen in
bepaalde domeinen niet altijd gelijk met deze van de grote maatschappijen.
Gezien hun specifieke rol in het verzekeringsgebeuren, verdienen de leden
van VMVM dan ook een billijke vertegenwoordiging in de overkoepelende
beroepsvereniging Assuralia.
Zo geeft VMVM haar leden een stem. Via de vereniging kunnen ze invloed
uitoefenen op de beslissingen die op sectoraal niveau genomen worden.
Maar we doen meer. VMVM verdedigt de belangen van haar leden bij de
toezichthouder NBB en FSMA alsook bij commerciële en dienstverlenende
instellingen en bij diverse belangenverenigingen.
VMVM vormt ook een netwerk waarbinnen informatie, ideeën en ervaringen
worden uitgewisseld. Dat gebeurt in een open en ongedwongen sfeer, met
respect voor de eigenheid van elk lid en ethisch correct. Geen enkel
onderwerp is taboe.
Onze leden beschouwen zichzelf als collega’s, en zeker niet als concurrenten.
Ze helpen en ondersteunen mekaar bij het oplossen van gezamenlijke en
individuele problemen.
Door de samenwerking, het open onderlinge contact en het samenbrengen
van alle verschillende marktobservaties, ontstaat een competentiepool die
iedereen beter maakt; zowel verzekeraar als verzekerde.

VMVM is een informatie- en
ideeënnetwerk waar leden
mekaar helpen in een open sfeer.

Onze meerwaarde
U ervaart het ongetwijfeld ook: de grote verzekeraars worden steeds maar
groter. Dit gebeurt bijvoorbeeld door fusies en overnames en die grotere
schaal weerspiegelt zich in hun beleid. Ze hanteren daarbij eigen methodes,
hebben hun eigen noden en stellen hun eigen prioriteiten.
Daarnaast heb je de verzekeraars die gespecialiseerd zijn in een specifieke
marktniche of in een beperkt aantal verzekeringstakken. Ze zijn in hun
distributie regionaal georiënteerd of benaderen de markt op hun heel eigen
manier.
Dit soort van verzekeraars onderscheiden zich niet alleen door hun volume of
hun onafhankelijkheid, maar vooral door het feit dat ze onderling ook zeer
sterk verschillen. Elk apart bieden ze een unieke toegevoegde waarde aan.
De verzekeraars binnen VMVM zijn op mensenmaat gestructureerd. De
beslissingslijnen zijn er kort en de medewerkers zijn er sterk betrokken bij de
strategie. Gezien hun specialisatie, beschikken ze over hooggekwalificeerd
personeel dat bovendien zeer flexibel en polyvalent inzetbaar is.
Medewerkers en directie vertonen een zeer grote openheid tegenover de
klant, wat de snelle en degelijke toegankelijkheid voor de klant bevordert.
Hun kleinere structuur levert deze maatschappijen dus duidelijk een
meerwaarde op. Het laat hen toe om gerichte oplossingen aan te bieden voor
kleinere groepen; groepen die een eigen specifieke benadering ‘op maat’
nodig hebben. Daarnaast zijn een aantal onder hen dermate goed thuis in
specifieke marktsegmenten dat ze ook grote groepen maatwerk kunnen
aanbieden.

VMVM-leden
bieden elk apart
een unieke toegevoegde waarde
aan de markt.

Hoe kan je lid worden?
Het storten van een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 150 euro volstaat om
lid te worden van VMVM.
U kan dit bedrag overmaken op het rekeningnummer van VMVM:
IBAN: BE 46 0015 4750 2836
BIC: GEBABEBB
Gelieve daarbij duidelijk de naam en het adres van de maatschappij te
vermelden, samen met de aanduiding ‘lidmaatschap + jaar’.

Activiteiten 2019
04 april 2019
Algemene Vergadering VMVM:
- Statutair gedeelte met verslag van de voorzitter en het financieel verslag
- Lezing over de resultaten van de leden VMVM-ACAM t.o.v. de globale markt,
door Rita Thys, Directeur Verzekeringstechnische Studies bij ASSURALIA.
- -- Lezing “Principes van het prudentieel toezicht en uitdagingen voor de
Belgische verzekeringssector” door Dhr. Patrick Hilgers, Directeur Nationale Bank
van België

29 augustus 2019 – Cultureel Event
Netwerkmoment activiteit tussen leden van Assuralia en van VMVM de leden
van de Raad van Bestuur.
Privé-nocturne aan de tentoonstelling ‘BUILDING A DIALOGUE – “Two
Corporate collections of contemporary art”

3 december 2019 – Seminarie “Design Thinking”
Design Thinking, een methodologie en nieuwe manier van denken die
gebruikt wordt om innovatie en groei binnen teams en in de organisatie te
stimuleren.

Meer informatie op www.acam-vmvm.be
NEWS items enkel consulteerbaar voor leden via:
Inloggen: acam-vmvm
Wachtwoord: acam-vmvm

De leden van VMVM 2020
Allianz Partners
AMLIN INSURANCE SE
AMMA
ARAG SE
AR-CO
Argenta Assuranties nv
ASCO Continentale Verzekeringen (=Navigators)
Athora
Atradius Crédito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros
AVIABEL (= Axis)
AXA Assistance (voormalig INTER PARTNER ASSISTANCE)
C.D.A.
CORONA DIRECT
CREDIMO NV
CRELAN Insurance
D.A.S.
DELA VERZEKERINGEN
DKV BELGIUM
ELINI
EMANI
ERGO INSURANCE
Euromaf
EUROMEX
EUROP ASSISTANCE
FEDERALE VERZEKERING
GARANTIEFONDS REIZEN
HDI-GERLING
HISCOX
INTEGRALE
Moment Assurance
NN
PARTNERS Assurances / Verzekeringen
Patronale Life
PRECURA Verzekeringen-Assurances
PRIVATE INSURER
PROTECT
SECUREX Arbeidsongevallen Gemeenschappelijke Kas
TVM
VERZEKERING VAN HET NOTARIAAT / ASSURANCES DU NOTARIAT
ZÜRICH

Samenstelling Raad van bestuur VMVM 2020
▪

Voorzitter – Président: Rebecca Ramboer (Protect)

▪

Ondervoorzitter – Vice-Président: Wim Delplace (Dela)

▪

Leden Directiecomité – Membres Comité de Direction:
Wim Delplace (DELA)
Fernando Diaz (Europ Assistance)
Jos Gielen (ASCO)
Herman Falsté (Amma)
Tom Meeus (Federale Verzekering)
Bernard Schacht (DKV)
Erika Van Dyck (DAS)
Dorsan Van Hecke (Athora)
Erik Vanpoucke (Euromex)

▪

Penningmeester – Trésorier: Wim Delplace (Dela)
(geen lid Directiecomité )

▪

Secretariaat:, Management Assistant PROTECT

