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Hilde Vernaillen wordt voorzitter van de wereldwijde federatie
van coöperatieve en onderlinge verzekeraars
25 oktober 2016. Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité van de P&V Groep, is de
komende 4 jaar ook voorzitter van ICMIF, de wereldwijde federatie van coöperatieve en onderlinge
verzekeraars.
De Raad Van Bestuur van ICMIF, die plaatsvond op 20 oktober in Nairobi, Kenia, duidde Hilde
Vernaillen aan als voorzitter voor de komende 4 jaar. Ze was al enkele jaren lid van de Raad Van
Bestuur van ICMIF. Ze blijft uiteraard voorzitter van het Directiecomité van de P&V Groep.
ICMIF promoot de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector en verdedigt de belangen van de
sector op internationaal niveau.
Van juni 2013 tot juni 2016 was Hilde Vernaillen voorzitter van AMICE, de Europese
belangenvereniging van coöperatieve en onderlinge verzekeraars.
ICMIF vertegenwoordigt 27 % van de wereldwijde verzekeringssector
ICMIF vertegenwoordigt 290 leden wereldwijd, gaande van zeer grote verzekeraars tot kleine
nichespelers. De meest recente studie van ICMIF toont aan dat de onderlinge en coöperatieve
verzekeraars de afgelopen jaren veel sneller zijn gegroeid dan de andere verzekeraars: sinds 2007
is er een 22 % groei in premie-inkomsten in de coöperatieve en onderlinge verzekeringssector ten
opzichte van 8 % groei voor de sector in zijn geheel. Het globale marktaandeel van de onderlinge
en coöperatieve verzekeringssector is 27 %.
De onderlinge en coöperatieve verzekeringssector verschaft werk aan meer dan 1,11 miljoen
mensen en bedient meer dan 960 miljoen klanten en leden, wat een groei betekent van 10 % sinds
2012 (cijfers 2015).
Focus op kennis, invloed, networking
ICMIF brengt toegevoegde waarde aan zijn leden op verschillende niveau’s en vertegenwoordigt de
sector in belangrijke organen.
Shaun Tarbuck, CEO van ICMIF: "ICMIF speelt een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van
onderlinge en coöperatieve verzekeraars op internationaal niveau, een rol die breed wordt erkend
door regeringen, regelgevers en internationale instanties. Onder Hilde’s voorzitterschap kijken we er
naar uit om onze invloed verder uit te breiden.”
Hilde Vernaillen: “ De kracht van ICMIF bestaat uit de unieke combinatie van verschillende
elementen: de creatie van werkelijke meerwaarde voor zijn leden, de brede waaier van
netwerkactiviteiten... Bovendien speelt ICMIF een actieve rol in het bestrijden van enkele prangende
wereldwijde uitdagingen, zoals armoede en de opwarming van de aarde. Ik kijk er naar uit om de
komende 4 jaar hier aan te mogen bijdragen als voorzitter”.
ICMIF zet zich in voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties
ICMIF maakt deel uit van het Insurance Development Forum, een samenwerkingsverband tussen
de Verenigde Naties, de Wereldbank en de verzekeringssector. Doel hiervan is om de economische
herstelkracht te versterken van mensen, gemeenschappen, bedrijven en openbare instellingen in
kwetsbare regio’s die worden geteisterd door catastrofes gelinkt aan klimaatveranderingen.

In januari 2015 lanceerde ICMIF zijn Mutual Microinsurance Strategy, waarbij wordt gestreefd naar
het verder ontwikkelen van micro-verzekeringen in enkele ontwikkelingslanden. Het objectief is om
tegen 2020 5 miljoen nieuwe huishoudens toegang te geven tot deze verzekeringen. Microverzekeringen worden erkend als een effectief middel in de vermindering van armoede en de
versterking van de veerkracht van gemeenschappen tegen natuurlijke en andere catastrofes.
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