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Internal

Agenda

1. MVBh: kadering

2. Onderlinge Verzekeringsvereniging (OVV)

a)Missie & werking

b)Voordelen

3. Slotconclusie
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Maatschappij voor 
Brandherverzekering cvba (MVBh)

1.

▪ CVBA

- Coöperatieve vorm van herverzekeren (opgericht in 1917)

- Vennoten zijn eveneens klant of leverancier

▪ KBC Verzekeringen is vennoot (>90% aandelen) en is leverancier van MVBh
(nl. provider van de verzekeringsproducten, tarieven, onderschrijvings-
politiek, schaderegeling, reserveringspolitiek, herverzekering van MVBh, ICT-
processen en –systemen)

▪ 34 Onderlinge Verzekeringsverenigingen zijn vennoten (< 10% aandelen) en
zijn klant van MVBh
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Maatschappij voor 
Brandherverzekering cvba

1.

▪ CVBA

- Herverzekeraar

▪ MVBh is herverzekeraar m.a.w. haar klanten (OVV) zijn verzekerings-
ondernemingen.

▪ OVV: Verzekeringsvorm tegen variabele premies in tegenstelling tot
klassieke verzekeraars (werking met premieristorno’s indien goed rendement
wat klassiek is)

▪ De klanten (OVV) van MVBh herverzekeren zich voor 100% t.t.z. alle
verzekerings-technische risico’s worden doorgeschoven naar MVBh.

▪ Gemiddeld zeer gunstig schade ratio met bijgevolg gemiddeld jaarlijks
ristorno tussen de 15 à 20% van de premie.

▪ Enkel de verzekeringstak ‘BRAND’
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Onderlinge Verzekeringsvereniging (OVV)2.

▪ Basisfilosofie van een onderlinge verzekeraar (OVV)

Lokaal verzekeren van particulieren, lokale landbouwrisico’s
en risico’s van zelfstandigen en lokale ondernemingen;

Geïnspireerd door solidariteitsprincipe en verbondenheid
tussen de leden OVV

➢ Sterk positieve impact op rendement!

➢ Lokaal karakter!

➢ Verbinding tussen leden vennoten met gezamenlijke
doelstelling en coöperatief denken!

➢ Financieel voordeel d.m.v. ristornopolitiek van
verzekeringspremie’s.
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Slotconclusie3.
▪ Deeleconomie, peer to peer-verzekeringen, internet of things, Uber, Air

B&B, ……

▪ Start-ups schieten als paddenstoelen uit de grond … met nieuwe
innovatieve ‘insurtechs’ die de traditionele spelers uit de verzekerings-
markt zullen verdringen …

▪ Coöperatief verzekeren is meer IN dan ooit …

- = concept van Onderlinge Verzekeringsverenigingen heeft reeds meer dan 100
jaar standgehouden!

- … wordt bij de millennials opnieuw opgepikt!

▪ Het bewijst de kracht van SOLIDARITEIT en lokale gemeenschappen.

▪ Quid: mogelijkheden voor coöperatieve vormen van wonen, co-
housing, projecten i.k.v. samenhuizen, ….

6



Internal


