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SOLVENCY II, IFRS 17, AI: « A NEVER ENDING STORY »
Studiedag geanimeerd door Frédéric CHANDELLE
CRO & Chief Actuary - SWE (Part Of Lloyds Banking Group)
- Tweetalige conferentie -

Solvabiliteit II, IFRS 17: «a Never Ending Story».... De «hervorming van 2018» is nog niet officieel, maar de EAVB heeft al een
raadpleging gestart voor de «hervorming van 2020». 878 pagina’s die geen enkel bedrijf onverschillig laat gezien de verwachte
impact! Hetzelfde geldt voor IFRS 17 en zijn projecten, die altijd vol valkuilen zitten. Deze cruciale vragen kunnen natuurlijk geen
andere, waarschijnlijk nog fundamentelere vragen verbergen: AI, Big Data, Digitalisering, Data Management.......
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste keuzes maken in een steeds sneller veranderende omgeving, vanuit politiek,
regelgevend en technologisch oogpunt?
Uiteraard zullen de sprekers- allemaal erkende deskundigen op hun vakgebied- u niet alle «kant-en-klare» antwoorden geven. Maar
zij zullen u begeleiden bij het stellen van de juiste vragen aan het einde van deze spannende en informatieve studiedag.

IN DE PRAKTIJK
WAAROM
•
•
•

De ontwikkelingen op het gebied van prudentiële regelgeving en toezicht op de verzekeringssector evalueren.
Analyse van de technische en financiële gevolgen van de hervormingen van Solvabiliteit II en IFRS 17.
Anticiperen op de door de AI en de GDPR geïnitieerde veranderingen in de verzekeringssector om de juiste strategische
beslissingen te kunnen nemen.

INTRODUCTION
INTRODUCTIE

HOE
•
•
•

Het conferentieprogramma is ontwikkeld met de beste specialisten om aan de meest veeleisende verwachtingen te voldoen.
Vragen- en antwoordsessies en netwerkbreuken maken geprivilegieerde contacten met sprekers en collega’s mogelijk.
Een schriftelijke ondersteuning van de deelnemers wordt gegeven aan de deelnemers.

VOOR WIE
•

Binnen verzekerings- en
herverzekeringsmaatschappijen:
-- Algemene directie en raden van bestuur
-- Operationeel Directeuren
-- CFO’s, afdeling Financiën
-- CRO’s, Risicomanagement
-- Compliance Officers
-- DPO
-- Actuarissen

•
•

-- Solvabiliteitscoördinatoren
-- Interne Auditors
-- Risicomanagers
-- Product Managers
-- Projectmanagers
-- Juridische Managers en Advocaten
Adviseurs en gespecialiseerde Advocaten
Externe Accountants
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SPREKERS

08.40
09.00
09.15

Onthaal en ontbijt
Inleiding door de voorzitter
A quelles modifications de la règlementation prudentielle s’attendre à court et moyen termes ?

•
•
•
•
•
•
•

Solvency 2020 : état de la question
Exigences et éligibilité des fonds propres (SCR, MCR, investissements stratégiques…)
Provisions techniques : calcul du best estimate, mesures à long terme, taux d’actualisation
Proportionnalité
Mesures de redressement et d’assainissement
Supervision des groupes d’entreprises d’assurance
Modifications du cadre légal belge

Bertrand Leton, Lawyer (prudential policy) BNB

10.00

Verwachte technische en financiële gevolgen van de hervormingen van Solvabiliteit II in 2018 en 2020

•
•
•

Een overzicht van de hervormingen 2018, met o.a. impacten op LAC DT, RGLA, Long term equities
Hervormingen 2020: Timeline & scope
Voorstellen/inzichten van de sector m.b.t. Volatility and Matching Adjustment, Risk Margin

Audrey Meganck, Deputy CEO DETRALYTICS / Member of the Board BELGIAN INSTITUTE OF
ACTUARIES (IABE)
Mathias Wambeke, Risk Monitoring BELFIUS

10.45
11.15

Break & Networking
IFRS 17: De nieuwe International Financial Reporting Standard voor verzekeringscontracten vanaf 2022,
een andere blik op winst/verlies erkenning in de financial statements

•
•
•
•
•

Objectieven en sleutelelementen van de norm
Vergelijking met Solvabiliteit II
Analyse van de interpretatiemogelijkheden en de implementatiekeuzes
Verwacht impact op de verzekeringssector
Benchmark voor gereedheid

Daphné de Leval, Head of risk monitoring BELFIUS INSURANCE

12.00
12.30
13.30

Vraag en antwoordsessie
Lunch
L’Intelligence Artificielle et ses impacts sur la chaîne de valeur de l’activité d’assurance, en ce compris
ses fondements

•
•

INTRODUCTION
PROGRAMMA

•
•

IA : succès, potentialités, fantasmes, craintes (in)fondées
IA, Machine Learning, théorèmes universels, développements IT et Big Data : ingrédients complémentaires de la
dynamique du succès disruptif
Deep Learning : illustration de ce paradigme des potentialités de l’IA
Impact sur les fondements de l’assurance : la quête du juste prix signera-t-elle la fin de la mutualisation des
risques ?

Pierre Ars, Actuaire ETHIAS

14.15

Hoe AI kadert in het grotere geheel van Data Science, de ermee gepaard gaande beperkingen
en valkuilen in een verzekering-technische context en de rol van de actuaris

•
•
•
•

Verzekering-technische aspecten vs Data Science …
Generieke analyse processen in een Data Science omgeving
Beslissingen / keuzes in een Data Science proces
Valkuilen en systemische onzekerheid

Jan Van Der Spiegel, General Insurance Risk Manager AGEAS

15.00
15.30

Break & Networking
Assurance et Data Management : de l’analyse de la solvabilité aux nouvelles sources de risques

•
•
•

Les Data : pilier des analyses et rapports Solvency II
Les Data : source de risque GDPR pour les assureurs
Les Data : nouveaux marchés et Cyber assurance

Dominique Counasse, General Manager NATIVE BUSINESS / Professeur HELMO /
Collaborateur scientifique ULG

16.15
16.45

Vraag en antwoordsessie
Afronding van de studiedag

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•

•

Datum en plaats van de conferentie
Vrijdag 23 oktober 2020
Brussel
Informatie over het programma: Jean-Félix de Saint-Marcq - jfdesaintmarcq@abilways.com
Om u in te schrijven, hebt u 3 mogelijkheden:
-- Stuur ons per post het onderstaande inschrijvingsformulier ingevuld terug
-- Per e-mail: book-ife@abilways.com
-- Direct op onze website
Deelname (+21% btw):
-- 850€ HTC
Deze prijzen zijn inclusief lunch, drankjes en documentatiemap.
U kunt als volgt betalen:
-- Via een overschrijving naar onze bankrekening: BNP PARIBAS FORTIS, Agentschap Leopoldswijk, Luxemburgplein 14, B-1050 Brussel,
rekeningnummer IBAN : BE98210004689293. Gelieve de naam van de deelnemer te vermelden alsook het factuurnummer.

•

•

Hulp nodig? Neem contact met ons op via +32 (0)2 533 10 20 of help-ife@abilways.com
De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma te wijzigen indien de omstandigheden dit
ondanks hun inspanningen vereisen.

INSCHRIJVING
•
•
•

Zodra wij uw formulier ontvangen hebben, sturen wij u uw bevestiging van registratie.
Een convocatie zal u 10 dagen voor de training worden toegestuurd.
Klik hier om onze algemene verkoop- en annuleringsvoorwaarden te kennen

Naam en voornamm*
E-mail*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Functie______________________________ Bedrijf������������������������������������������������������������������������������������������������
BTW-nr_______________________________ Sector�������������������������������������������������������������������������������������������������
Adres�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Postcode
Stad����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel_____
GSM����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Facturatie adres (of verschilend)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Datum en handtekening* :

*Nodig om u uw convocatie toe te kunnen sturen

241208 WEB

ACCREDITATIES
•
•
•
•
•
•

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer:500036BA - 1 punt per uur
IIFE is ook erkend door de FSMA voor de permanente opleiding van compliance officers
Deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB-IBR): B0664/2019-05
Accreditatie door het Instituut van Actuarissen in België (IA-BE): erkend
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF): Gelieve ons hieromtrent te contacteren
Bedrijfsrevisoren bewaren het aanwezigheidscertificaat en kunnen hun opleidingsuren registreren via het
elektronisch loket van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

PRAKTISCHE INFORMATIE

JA, ik schrijf mij in voor de conferentie «Verzekering: wetgeving, actuariaat, technologie» (Code 241208).

