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Ethias is verheugd over de beslissing van de Europese Commissie die 
een bevestiging is van de doorgevoerde strategie om de onderneming te 
versterken 
 
 
Op donderdag 12 juni gaf de Europese Commissie haar goedkeuring aan de voorgestelde 
wijzigingen in haar beslissing van 20 mei 2010 die volgde op de investering van de openbare 
overheden in de Ethias-groep. 
 
De maatregelen die Ethias toen voorstelde (beslissing EC van 20 mei 2010) werden 
onmiddellijk in uitvoering gebracht door de groep, met eind 2013 als einddatum. Deze 
maatregelen hebben haar balansomvang en haar risicoblootstelling verminderd, en ze maakten 
het ook mogelijk om de solvabiliteitsmarge te verbeteren en een structurele technische 
rentabiliteit neer te zetten. 
 
Alle verbintenissen die Ethias toen is aangegaan, werden vervuld met voorsprong op de 
vastgelegde timing, behalve: 

 de afbouw van Leven Particulieren, die werd afgeremd door een lagerenteomgeving; 
en 

 de vergoeding van de openbare aandeelhouders aangezien er voorrang moet worden 
gegeven aan de versterking van het eigen vermogen met het oog op de nakende 
inwerkingtreding van de Solvency II-reglementering. 

 
Als compensatie voor de verbintenissen die niet volledig konden worden nagekomen heeft de 
Europese Commissie dan ook beslist om, overeenkomstig de Europese regelgeving inzake 
staatssteun, bepaalde maatregelen in een gewijzigde vorm te verlengen. 
 
De aangepaste verbintenissen, die een einde zullen nemen op 31 december 2016, hebben 
hoofdzakelijk betrekking op de volgende elementen: 

 Het behoud van een technische rentabiliteit en van een risicobeheer in lijn met de 
beste marktpraktijken; 

 De mogelijkheid om opnieuw producten van tak 23 en verzekeringsproducten 
overlijden uit te brengen, en de voortzetting van de run-off voor de andere producten 
Leven Particulieren zonder verplichting om de portefeuille te verkopen indien de 
macro-economische voorwaarden het niet toelaten; 

 De aanpassing in de samenstelling van de bestuursinstanties van de holding Vitrufin. 

Ethias is verheugd dat zij in de gewijzigde verbintenissen de bevestiging ziet van de 
strategische oriëntaties die de onderneming volgt. Ze hebben geen enkele impact op de 
kwaliteit in dienstverlening die Ethias steeds heeft gegarandeerd voor al haar verzekerden, 
zowel collectiviteiten en ondernemingen als particulieren. 
 
 
 
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 die hun vertrouwen in haar stellen.  
 
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. 
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