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Ethias presenteert besparingsplan aan Nationale Bank 
 
Ethias heeft vandaag haar ondernemingsplan overgemaakt aan de Nationale Bank van 
België. Dat plan stelt niet alleen de toekomst van de verzekeraar veilig, het 
beantwoordt ook aan de vereiste Solvency II normen die begin 2016 van kracht 
worden voor de hele sector.  
 
De onderneming heeft inmiddels al een aantal hefbomen gelanceerd, die met succes het 
economisch kapitaal hebben versterkt. De SWITCH IV-actie, waarbij de FIRST-klanten de 
kans kregen om uit te stappen tegen een eenmalige en uitzonderlijke premie van 14%, is 
daarvan het recentste voorbeeld.  
 
Het ondernemingsplan dat zopas is afgerond, omvat 3 belangrijke luiken: 

- het aangaan van een mogelijke bijkomende achtergestelde lening 
- de optimalisatie van beheer van de activa conform de Solvency II norm.  
- een verbetering van de efficiënte door o.a. de vermindering van de algemene kosten 

met 10%. 

De besparing zal voornamelijk betrekking hebben op de algemene werkingskosten en op IT-
uitgaven, zonder te raken aan de toekomstige ontwikkelings –en innovatieprogramma’s. 
 
Het plan voorziet bovendien een tewerkstellings’plafond’ van 1.600 voltijdse equivalenten 
(VTE) werknemers tegen eind 2017. Momenteel werken er 1.724 VTE’s bij Ethias.  
 
De vermindering van de VTE’s zal op diverse wijzen gerealiseerd worden: 

- het niet-vervangen van collega’s die met pensioen gaan;  
- het niet-verlengen van tijdelijke contracten;  
- een vervroegd einde loopbaanprogramma op vrijwillige basis; 
- een strikt gelimiteerd aanwervingsplan; 
- een beperkt aantal ontslagen. 

Een aantal andere besparingsvoorstellen op personeelskosten (betreft verloning enz.) liggen 
de volgende dagen op tafel tijdens de geplande vakbondsonderhandelingen.  
 
De Ethias-directie heeft er het grootste vertrouwen in dat het voorgelegde plan ruimschoots 
volstaat voor het behalen van de Solvency II-normen. Op korte termijn zal het de 
fundamenten van onderneming versterken, zodat Ethias haar nummer één positie op vlak 
van klantentevredenheid kan bestendigen bij de particulieren en de voorkeurverzekeraar 
voor de openbare sector. 
 
 
 
 
 
 
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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