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Operationeel resultaat opnieuw in stijgende lijn 
 
De Raad van Bestuur van Ethias nv heeft op 18 september de halfjaarresultaten 2015 
goedgekeurd. 
 
Het operationeel resultaat van Ethias nv bedraagt € 218 miljoen (waarvan € 64 miljoen 
niet-recurrent resultaat). De kost van de Switch IV-operatie (€ 243 miljoen, zie 
hieronder) alsook de knipperlichtdotatie van € 86 miljoen euro (door de NBB aan de 
hele verzekeringssector opgelegd) zijn in dit resultaat buiten beschouwing gelaten. 
Daarmee loopt Ethias vooruit op de prognoses en presteert beter dan eind juni 2014 
(€ 134 miljoen zonder knipperlichtdotatie en inclusief € 8 miljoen niet-recurrent 
resultaat).  
Bernard Thiry, CEO: “Dit bewijst nog maar eens de kracht van het businessmodel van Ethias 
en het recurrente karakter van de technische rentabiliteit”. 
 
Indien de twee eerder genoemde uitzonderlijke elementen wel in rekening worden gebracht, 
bedraagt het resultaat van Ethias nv € -111 miljoen, maar dat verlies zal op het einde van 
het tweede semester zijn weggewerkt. 
Benoît Verwilghen, vice-CEO/CFO: “We verwachten inderdaad dat het resultaat voor eind 
2015 zal beantwoorden aan de prognoses van het businessplan dat eind juni werd 
opgemaakt in het kader van het financieel herstelplan.” 
 
Het totaal incasso bedraagt € 1.447 miljoen, waarvan € 593 miljoen voor de activiteit 
Leven en € 854 miljoen voor de activiteit Niet-Leven. Ook hier is er een stijging (+2,3 %) van 
€ 32 miljoen t.o.v. eind juni 2014. 
 
De reglementaire solvabiliteitsmarge (Solvency I) is gedekt voor 183 % (tegenover 179 % 
eind december 2014), zonder inbegrip van de latente meerwaarden op de 
investeringsportefeuille. 
 
Het eerste semester van 2015 werd vooral gekenmerkt door de Switch IV-operatie die eind 
februari werd gelanceerd. Daarbij kregen alle First A-cliënten de mogelijkheid om een premie 
gelijk aan 4 jaar intresten te ontvangen, mits een volledige uitstap of bij een minimale afkoop 
van 100 000 euro voor eind maart 2015. 
 
Die operatie kende een zeer groot succes. Eind juni 2015 stond de teller op € 1,9 miljard aan 
gerealiseerde afkopen van de FIRST A, goed voor 58 % van de bestaande reserves in 
portefeuille eind december 2014. 
 
De kost van deze operatie bedroeg € 243 miljoen, maar ze zal ertoe bijdragen dat de 
solvabiliteitsmarge op een significante en recurrente manier kan worden verbeterd onder de 
nieuwe Solvency II-richtlijnen die vanaf 1 januari 2016 van kracht worden. 
 
Het eerste semester van 2015 werd ook gekenmerkt door een aantal behaalde bekroningen 
en certificaten: 
 

 Ethias behaalde 3 Decavi-trofeeën: voor “BA Autoverzekering”, “Innovatie” en 

“Preventie”. In die laatste en gloednieuwe categorie behaalde Ethias als eerste 

goud voor haar preventie-app, die speciaal ontwikkeld werd voor de collectiviteiten. 

 Ethias ontving ook de Cuckoo Award: Effectiveness, Best Integrated Award voor 

het totaalconcept van de campagne “Alter Ethias” waarbij de Ethias-verzekerden 

getransformeerd werden naar een 3D-personage. 
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 Ethias behaalde twee externe certificaten ISAE 3000 voor het ethisch-financieel 

beheer (Asset Management) en voor haar milieu-inspanningen (beheer C02 – 

uitstoot).  

 
 
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. 


