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Doelstelling

Dit seminarie heeft tot doel de basisbegrippen van ALM te verduidelijken 
en aan te tonen hoe ALM deel uitmaakt van het algemeen beheer van 
een verzekeringsonderneming. Na afloop van het seminarie hebben de 
deelnemers een goed beeld van de klassieke instrumenten voor het ALM 
beleid, van de organisationele en prudentiële aspecten ervan, alsook de 
meetinstrumenten voor de ALManager. Tenslotte kennen zij de plaats van 
ALM in de beleidsbeslissingen. 

DoelgRoeP

Het seminarie is bedoeld voor een breed publiek van betrokkenen 
bij en gebruikers van ALM: algemeen management, boekhouding en 
beheerscontrole, productontwikkeling en prijszetting, risicobeheer alsook 
actuarissen, directeurs leven en niet-leven. Deze opleiding is tevens van nut 
voor bestuurders en beheerders van pensioenfondsen.

PRogRamma

 x Een eerste definitie van ALM

 x Identificatie van de beheerde risico’s, van financiële en verzeke-
ringsaard

 x Identificatie van de beheerhefbomen om op die risico’s in te spelen

 x Organisationele en prudentiële aspecten van ALM

 x Plaats en rol van ALM in de organisatie

 x ALM als steunpilaar van het geïntegreerde risicobeheer (ERM)

 x ALM als steunpilaar van het prudentieël beleid, o.a. Omzendbrief 
CPA-2006-1 van de NBB en Solvency II

 x Meetinstrumenten van de ALManager

 x De verschillende generaties van ALM instrumenten:

 x Cashflow analyses

 x Deterministische modellen

 x Stochastische modellen

 x Elementaire inzichten in de technische aspecten van deze 
meetinstrumenten

 x ALM en beleidsbeslissingen, enkele voorbeelden van toepassingen en 
beleidsindicatoren

 x ALM en het eigen vermogenbeheer, bv. Het vroegere vrijstellings-
dossier “Knipperlichtreserve”, marktrisicomodullen in Solvency II

 x Beheer van de activa (allocatie en realisatiepolitiek)

 x De kost van minimumgaranties in levensverzekeringcontracten en 
het indekken ervan, gebruik van “swaptions” in deze context

 x Prijszetting van nieuwe producten

INTRODuCTIE TOT HET gEïNTEgREERDE BEHEER vAN ACTIvA 
EN PASSIvA (ALM) IN EEN vERzEKERINgSONDERNEMINg
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