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Ethias boekt uitstekend halfjaarresultaat 2016 
 
De Raad van Bestuur van Ethias heeft vandaag, vrijdag 26 augustus, de 
halfjaarresultaten in BGAAP goedgekeurd.  
 
Voor de eerste jaarhelft van 2016 boekt Ethias n.v. een resultaat van € 282 miljoen. Dat is 

een sterke stijging in vergelijking met het resultaat van eind juni 2015 (verlies van 111 

miljoen euro als gevolg van de kost van de uitkoopoperatie van de First A-contracten). Het 

resultaat van juni 2016 is positief beïnvloed door een aanvullende en gedeeltelijke 

recuperatie (€ 204 miljoen) in het kader van het geschil tussen Ethias en het Ministerie van 

Financiën in een oud dossier over pensioenverzekeringsovereenkomsten. Deze positieve 

impact is gedeeltelijk opgeslorpt door de kost van het 60+ eindeloopbaanplan (€ 52 miljoen). 

 

Zonder rekening te houden met de totale niet-recurrente elementen voor een bedrag van 
€ 149 miljoen, bedraagt het operationeel resultaat € 135 miljoen en overstijgt de 
vooruitzichten van het geproratiseerde budget van 2016 (€ 100 miljoen). Dat resultaat is 
hoofdzakelijk gerealiseerd door de activiteiten in Niet-Leven (€ 112 miljoen) dat zorgt voor 
een netto CoR die al meerdere jaren ver onder de doelstelling van 95 % ligt.  
 
Bernard Thiry, CEO : “Deze uitstekende resultaten tonen opnieuw de deugdelijkheid en de 
sterkte van ons businessmodel dat uniek is op de Belgische markt. Ze tonen ook de 
doeltreffendheid aan van het geheel van genomen maatregelen om de technische 
rentabiliteit te versterken: de verbetering van de onderschrijvings- en de tariferingspraktijken, 
de implementatie van een programma voor kostenbesparing, de versterking van de 
salesforce en een programma voor operational excellence”. 
 
Het incasso bedraagt € 1 438 miljoen waarvan € 588 miljoen in de activiteit Leven en € 
850 miljoen in de activiteit Niet-Leven. Dit is in dezelfde lijn als het incasso van eind juni 
2015 (€1 447 miljoen).  
 
De solvabiliteitsmarge (Solvency II) bedraagt eind juni 125 % (marge bepaald door 
toepassing van de standaardformule en zonder rekening te houden met 
overgangsmaatregelen op de technische provisies) en stijgt met 14 % t.o.v. de marge 
vastgesteld eind maart 2016.    
 
Benoît Verwilghen, vice-CEO/CFO : “Gezien de volatiliteit van de solvabiliteitsmarges SII in 
de huidige macro-economische context en om een antwoord te bieden op de vraag van onze 
regulator, zullen in het tweede semester maatregelen genomen worden om op korte termijn 
en op duurzame wijze, ons economisch eigen vermogen verder te versterken. We hebben 
de sterke ambitie om de SII-marge van onze groep definitief te stabiliseren op een niveau 
van 150 % zodat we ons ten volle kunnen concentreren op onze activiteiten als verzekeraar. 
Verder willen we Ethias ook zo optimaal mogelijk laten inspelen op de diepgaande 
technologische veranderingen van onze omgeving en aan onze verzekerden een nog sterker 
prijs/kwaliteit rapport te kunnen aanbieden.” 
 
 
 
Nog in 2016: 
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In de loop van het eerste semester van 2016 werd de verzekering Ethias Young Drivers 
verkozen tot “Product van het jaar” in de categorie Verzekeringen. 
 
De Ethias Tennis Trophy verkreeg (voor de tweede keer) de titel “Challenger Award 2015” 
toegekend door ATP, dit is de erkenning tot beste challenge tornooi ter wereld. 
 
Ethias behaalde 2 Decavi trofeeën in de categorie BA Auto en in de nieuwe categorie 
huurdersverzekering. 
 
De Ethias-website kreeg het label BeCommerce. Dat is een kwaliteitslabel voor de aankoop 
van producten en diensten via het internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


