
 
 

 

SPEECH DE LA PRESIDENTE 

Chers membres, 

Beste leden, 

 

Bienvenus à tous! Van harte welkom allemaal ! 

Vous êtes nombreux à participer à cette première assemblée virtuelle et je suis heureuse de vous y 

accueillir, bien que cela aurait été un plus grand plaisir de vous rencontrer lors d’une réunion 

présentielle – pour être tout à fait honnête. 

Maar bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen en de nieuwe technologie helpt ons hier 

prima bij. 

Ik kijk graag even met jullie terug naar onze activiteiten van het afgelopen jaar. 

In september vond de diner van de nieuwe leden plaats met de uitreiking van de BELRIM Prize. 

Merry Moreaux was de welverdiende winnaar met een werk over risk management in KMOs. Een 

thema waar we in de toekomst nog op zullen terugkomen. 

En octobre nous avons eu une journée en collaboration avec CRE sur le Cyber. C’était une session 

avec 3 orateurs simultanés dans une grande salle. Là aussi les nouvelles technologies font merveille. 

En mettant des écouteurs et en choisissant le canal de votre choix on pouvait naviguer à notre guise 

entre les différentes présentations. Le Cyber risk reste un des top priorités des risk managers. Il 

évolue à une telle vitesse qu’il est indispensable de rester très vigilants. 

Later op de maand organiseerden we met onze Diamond Sponsor AIG een event over Natural 

Catastrophes. Ook deze exchange kende veel succes bij onze leden. Met het veranderende klimaat 

komen steeds meer, grotere en ongekende gevaren op ons af. Het is dus zeker een goede zaak om 

hier af en toe bij stil te staan en ons bij te scholen om goed voorbereid te kunnen zijn. 

Fin novembre FERMA organisait son Forum à Berlin et comme d’habitude, nous étions présents pour 

notre soirée belge. Celui-ci fut un grand succès. Il y avait beaucoup de monde, une bonne ambiance 

et l’occasion idéal pour faire du networking avec vos collègues belges et européens. 

We organiseerden in dezelfde maand ook een Closed Exchange voor onze risk managers over de 

verharding van de verzekeringsmarkt. Uit onze bevraging konden we vaststellen dat deze Closed 

Exchanges erg gewaardeerd worden door de leden, omdat ze de perfecte mogelijkheid bieden om 

hun ervaringen in alle openheid met collega’s te delen. 

En décembre vous étiez très nombreux à notre cocktail au Bois de la Cambre. Cet événement de fin 

d’année est apprécié par tous et par toutes et le succès de cette formule est prouvé par le fait qu’il 

faut toujours chasser quelques bons-vivants après l’heure de clôture. En bons belges, nos membres 

aiment faire la fête, mais sous cette apparence innocente, des liens professionnels et amicaux se 

nouent, qui font la force de notre association. 



 
 

In januari stond er een exchange met Diamond Sponsor CHUBB op het programma. Twee thema’s 

werden voorgesteld: risico’s rond D&0 enerzijds en rond Product Recall anderzijds. Als kers op de 

taart werden we uitgenodigd op een geleid bezoek van het Interclassics Event waar prachtige 

bolides stonden te glimmen. 

 

Fin février un autre Closed Exchange était organisé sur le Claims Handling. Quelques présentations 

suivies de tables rondes ont permis à nos membres d’échanger leurs expériences et de poser des 

questions pointues aux spécialistes du panel. 

 

En toen - half maart - sloeg COVID-19 toe. Onze geplande activiteiten van maart en april werden 

noodgedwongen naar een latere datum verschoven. Heel snel besliste BELRIM om voor haar leden 

webinars te organiseren rond ‘the hottest topic of the century’. Dit was nieuw voor iedereen, we 

konden dus best zo snel mogelijk van elkaar leren. De webinars lieten toe om met elkaar van 

gedachten te wisselen, ideeën te delen, problemen te bespreken enz. We nodigden een 

epidemioloog en juristen uit om dieper op sommige vragen in te gaan. We geloven dat we met deze 

aanpak heel wat leden hebben kunnen ondersteunen in deze voor elk van ons zeer moeilijke 

periode. 

 

L’exchange du mois de mai, sur les sanctions internationales, a aussi été transformé en webinar. 

Avec plus de 40 inscriptions il est clair que ce thème nous concerne quasi tous. 

 

En zo zijn we aanbeland bij de Algemene Vergadering die op 22 juni op papier doorgaat en vandaag 

door deze webinar wordt begeleid. 

Zoals sommige van jullie al zullen weten, kreeg ik onlangs een nieuwe functie bij ING. Ik ben niet 

langer verantwoordelijk voor Risk & Insurance Management en kan dus geen bestuurder van 

BELRIM, en dus ook geen voorzitster blijven. Mijn nieuwe functie ligt nu bij Ethics & Compliance. 

Ik geef de fakkel vandaag dus door aan mijn opvolger. 

Eerst wil ik graag nog een woord van dank richten tot de leden van de board en van de scientific 

committee voor al het werk dat we samen hebben verzet. En ik wil ook graag alle leden bedanken 

voor hun aanwezigheid, hun bijdragen, hun expertise, hun tijd. Ik wens jullie allen met BELRIM nog 

veel interessante momenten. 

 

Assez de suspense, mon successeur vous est bien connu. Il a déjà fait ses preuves auprès de notre 

association. 

Gaëtan, je te passe la parole ! 

 


