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Ethias start met de laatste stap in haar reorganisatieplan 
 
 
In 2008 werd het steunplan, waarmee Ethias het hoofd kon bieden aan de financiële crisis, 
gekoppeld aan een reeks maatregelen van de Europese Commissie. Een van deze 
maatregelen was de stopzetting in de commercialisering van haar producten Leven voor 
particulieren. Ethias behield evenwel de mogelijkheid om particuliere 
levensverzekeringsproducten aan te bieden voor rekening van een andere verzekeraar 
Leven. 
 
Vanaf dinsdag 14 februari zal Ethias haar cliënten het product CertiFlex-8 aanbieden, in 
samenwerking met verzekeraar Integrale. Tegelijk zal de intrestvoet voor alle nieuwe 
stortingen op een FIRST-product (behalve voor fiscale producten) naar 0 % worden 
gebracht. 
 
Deze beslissingen worden genomen met respect voor alle contractuele verplichtingen van 
Ethias ten aanzien van haar cliënten. Deze beslissingen hebben geen enkele impact op de 
niet-levensverzekeringen (BOAR particulieren en collectiviteiten), noch op de groeps- en 
pensioenverzekeringen van de collectiviteiten en ondernemingen. Bovendien wil Ethias haar 
activiteit nog verder ontwikkelen in Leven Collectiviteiten, waar haar expertise op 
pensioenvlak unaniem wordt erkend. 
 
Terugblik 
 
Nadat Ethias eind 2008 staatssteun had ontvangen, diende de onderneming een 
reorganisatieplan voor te leggen aan de Europese Commissie. Dit plan werd in april 2009 bij 
de Commissie ingediend en op 20 mei 2010 goedgekeurd. De voorgestelde maatregelen 
van Ethias hadden als doel de balansomvang en de risicoblootstelling van de onderneming 
te verminderen, haar rentabiliteit te vrijwaren, haar solvabiliteit te versterken en haar 
levensvatbaarheid te verzekeren. De groep diende deze maatregelen uit te voeren tegen 
eind 2013. 
 
De vooropgestelde doelstelling van de Commissie in de behandeling van de 
staatssteundossiers is gebaseerd op de volgende 3 criteria:  
 

1. Vermijden dat de staatssteun een verstoring van de mededinging met zich 
meebrengt. 

2. De financiële soliditeit van de onderneming garanderen en haar risicoblootstelling 
verminderen. 

3. De onderneming via haar eigen middelen laten bijdragen tot de gevraagde 
herstructureringsinspanning. 

Sindsdien heeft Ethias zich onophoudelijk ingezet om te beantwoorden aan alle vragen van 
de Europese Commissie. 
 
Zo heeft Ethias haar corporate governance significant versterkt. Zij bepaalde een nieuw 
investeringsbeleid gebaseerd op een betere controle en op een diversificatie van de risico's. 
Haar investeringsportfolio werd geheroriënteerd naar minder volatiele activacategorieën 
(onder meer in vastgoed). 
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Ethias ging ook over tot de verkoop van volgende activa: 
 

 27/05/2011: verkoop van het herverzekeringsfiliaal BelRé aan de Cowen Group 

 07/09/2011: verkoop van Nateus aan de Baloise Groep 

 01/07/2011: verkoop van de Dexia-aandelenportefeuille aan Ethias Finance nv 

 12/12/2011: verkoop van Ethias Bank aan Optima 

 
Laatste stap: afbouw van de tak Leven Particulieren 
 
De laatste maatregel die Ethias moet afronden is de afbouw van de 
levensverzekeringsactiviteit voor particulieren. Op die manier kunnen de respectievelijke 
bijdragen van Leven en Niet-Leven op incassovlak in evenwicht worden gebracht. 
 
Reeds sinds 20 mei 2010 aanvaardt Ethias geen nieuwe levensverzekeringscontracten voor 
particulieren meer. Vandaag wil zij de stortingen op de FIRST Rekeningen en op Top FIRST 
bewust afbouwen. Daartoe heeft zij beslist om de intrestvoet te brengen op 0 % voor deze 
(niet-fiscale) rekeningen en dit voor alle nieuwe stortingen alsook voor het toekomstige 
rendement van bepaalde contracten ouder dan 8 jaar, op het einde van het kalenderjaar. 
 
Toch wil Ethias haar particuliere cliënten een volledig gamma van competitieve 
verzekeringsproducten blijven aanbieden. Daarom brengt Ethias, als verzekeringsagent voor 
rekening van Integrale, vanaf vandaag CertiFlex-8 op de markt. Dit product vormt een 
alternatief voor de FIRST Rekening en voor Top FIRST. 
 
 
Resultaten 2011 
 
Deze nieuwe stap in het reorganisatieplan vindt plaats op het moment dat de resultaten van 
2011 duidelijk verbeteren ten opzichte van 2010. 
 
Voor 2011 noteren wij namelijk een uitstekend resultaat buiten uitzonderlijke resultaten: bijna 
€ 200 miljoen, ruim boven de verwachte € 140 miljoen. Zowel in Leven als in Niet-Leven kon 
dit resultaat worden opgetekend dankzij de uitvoering van de maatregelen in het plan "Visa 
voor de Toekomst". Het is de optelsom van een versterkte operationele uitmuntendheid en 
van een bevestigd vertrouwen bij de cliënten. 
 
De vele maatregelen op technisch vlak lieten toe een structurele rentabiliteit neer te zetten 
via de beheersing van de kosten, en dit met ruime voorsprong op de vereisten van de 
Europese Commissie. 
 
Goede technische resultaten, netto recurrente financiële opbrengsten in lijn met de 
verwachtingen en een meerwaarde op de verkoop van filialen compenseerden de 
waardeverminderingen en minderwaarden die werden gerealiseerd op de portefeuille van 
financiële activa omwille van onder meer de Griekse schuldencrisis (€ -345 miljoen 
obligaties) en de extreme volatiliteit van de financiële markten. Vóór enige bepaling werd 
getroffen op reglementair vlak besliste Ethias om op eigen initiatief haar blootstelling aan de 
Griekse soevereine schuldencrisis te verminderen. 
 
Uiteindelijk sloot het jaar 2011 af met een resultaat van € -25 miljoen (tegenover € -199 
miljoen in 2010). Dit resultaat moet worden bevestigd door de Raad van Bestuur die zich zal 
uitspreken over de vastlegging van de rekeningen. 
 
Het incasso 2011 (bruto uitgegeven premies) bedraagt bijna € 2,5 miljard. 
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Ondanks de moeilijkheden voor de gehele markt in 2011 bleek het incasso in Niet-Leven 
nagenoeg stabiel ten opzichte van 2010. 
 
In Leven daalt het incasso van Ethias met 11 %, wat hoofdzakelijk komt van Leven 
Particulieren dat daalt met 36 % tot € 200 miljoen. Een logische daling van het incasso, met 
enkel nog stortingen op de bestaande contracten (zie het hierboven vermelde engagement 
ten aanzien van de Europese Commissie). Overeenkomstig het plan "Horizon 2011" is de 
verdeling tussen de activiteiten Leven en Niet-Leven, in termen van incasso, voortaan 
perfect in evenwicht (Niet-Leven: 50,6 % - Leven: 49,4 %). De totale balans van Ethias nv 
bedraagt € 23,9 miljard in 2011. 
 
De reglementaire solvabiliteitsmarge op eind 2011 is gedekt voor 157,8 %. Een 
solvabiliteitsmarge van 100 % garandeert dat een verzekeringsonderneming beschikt over 
de nodige financiële soliditeit om al haar verbintenissen na te komen. 
 
De dekking van het technisch passief bedraagt 103,2 %. Het betreft hier een 
liquiditeitsindicator. De onderneming beschikt over voldoende liquiditeit in een theoretisch 
geval waarbij al haar verbintenissen op dat moment zouden aflopen. Deze is afgestemd op 
de vereisten van de regulator en is in overeenstemming met de good practices van de 
sector. 
 
Na de tumultueuze ontwikkelingen tijdens de financiële crisis is Ethias erin geslaagd om de 
moeilijkheden te overwinnen waarmee zij werd geconfronteerd. Dankzij een voortdurende 
daadkracht werden alle maatregelen van de Europese Commissie ingezet met voorsprong 
op de vooropgestelde planning. Ethias bevindt zich vandaag in een perfect beheerste positie 
die haar in staat stelt om te beantwoorden aan elk liquiditeitsvraag van haar cliënteel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare 
vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de 
ondernemingen en met de particulieren.  
 
Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar 
fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. 


