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Halfjaarafsluiting 2021: De resultaten van Ethias 
weerspiegelen een performant bedrijfsmodel gericht 
op Menselijkheid en dicht bij de behoeften en 
uitdagingen van de samenleving 

Na de dubbele verhoging met de upgrade van de Fitch-rating naar "A met positieve outlook” 
bevestigen de halfjaarresultaten de goede gezondheid van Ethias, 3e verzekeraar Leven en Niet-
Leven op Belgische markt. Bovendien wil Ethias haar maatschappelijke impact verder 
versterken door het Belgische economische herstel te ondersteunen en haar verzekerden zo 
dicht mogelijk bij te staan in hun dagelijkse leven. 

Ethias, aan de zijde van haar verzekerden getroffen door de overstromingen in juli 

De COVID-pandemie is nog niet voorbij of de Belgische bevolking kreeg alweer af te rekenen met een 
grote beproeving, namelijk overstromingen van ongeziene omvang.  

Trouw aan haar waarden heeft Ethias onmiddellijk gehoor gegeven aan de solidariteitsoproep en heeft 
zij diverse noodoplossingen uitgerold om haar verzekerden en, in ruimere zin, de Belgische bevolking 
te helpen. Zo heeft Ethias vanaf 20 juli App4you - haar digitale hulp- en solidariteitsplatform - 
beschikbaar gesteld, mobiele crisiscentra naar de zwaarst getroffen steden en gemeenten gestuurd, 
automatische voorschotten uitgekeerd en psychologische bijstand verleend aan de getroffen 
verzekerden. 

Vandaag zijn in B2B en B2C niet minder dan 12.000 schadedossiers geregistreerd. Het is een absolute 
prioriteit voor de onderneming om die dossiers zo snel mogelijk te verwerken, zodat de verzekerden 
kunnen (laten) herstellen wat hersteld kan worden. Ook hier zijn verschillende maatregelen genomen 
om de capaciteit op het vlak van beheer en expertises te versterken en de schadevergoedingen te 
versnellen.  

Ethias boekt opnieuw goede resultaten 

Op 29 september heeft de Raad van bestuur van Ethias nv de resultaten van het eerste halfjaar 2021 
goedgekeurd. De belangrijkste cijfergegevens (*) zijn:  

• Het operationeel resultaat bedraagt EUR 112 miljoen en is globaal in lijn met dat van vorig jaar.  
Dit goede operationele resultaat is vooral te danken aan de activiteiten Niet-Leven, die zich vertalen 
in een operationeel resultaat van EUR 81 miljoen en een netto CoR van 95,1 %. Deze combined 
ratio wordt geïmpacteerd door de gevolgen van de gezondheidscrisis, door de afwezigheid van grote 
klimaatgebeurtenissen in de eerste jaarhelft van 2021 en, meer in het algemeen, door een 
gediversifieerde en kwalitatief hoogstaande portefeuille. In deze resultaten zijn de gevolgen van de 
overstromingen in juli niet opgenomen. Die hebben zich namelijk na de halfjaarafsluiting voorgedaan. 
De impact ervan wordt geraamd op EUR 70 à 80 miljoen onder aftrek van herverzekering. 
De activiteiten Leven tonen een operationeel resultaat van EUR 36 miljoen en een operationele 
marge die stijgt ten opzichte van het resultaat van juni 2020, met name dankzij financiële 
opbrengsten. 

• Het nettoresultaat bedraagt EUR 107 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van juni 2020  
(EUR 105 miljoen). Het geconsolideerde nettoresultaat van de groep bedraagt EUR 121 miljoen, 
met een resultaat - deel van de groep van EUR 113 miljoen (**).  
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• Het globale incasso bedraagt EUR 1.575 miljoen eind juni 2021 en stijgt met 4 % ten opzichte van 
juni 2020. Dit is een sterke commerciële prestatie, zowel voor de producten Niet-Leven (Particulieren 
& Collectiviteiten) als voor de producten Leven.  
Dit resultaat is een bewijs van de kwaliteit van ons uitgebreide aanbod van producten en diensten 
die zijn afgestemd op de nieuwe behoeften van onze klanten. 

• De solvabiliteit op eind juni 2021 bedraagt 184 %, a rato rekening houdend met een voorzien 
dividend van EUR 105 miljoen op het boekjaar 2021. Dit is een goed voorteken voor de Federale 
Staat, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest, de drie meerderheidsaandeelhouders, die opnieuw 
een substantieel dividend zouden kunnen genieten.  

Het ratingbureau Fitch verhoogde in juni van dit jaar niet alleen de IFS-rating van Ethias nv naar "A”, 
maar gaf de onderneming ook een positieve outlook. Diverse factoren lagen daarvan aan de basis: 
de financiële soliditeit en operationele performantie van Ethias, haar lage financiële schuldgraad, haar 
weerbaarheid tegen de COVID-crisis, maar ook de sterkte van haar strategische positionering en het 
vertrouwen in de fundamenten van Ethias. 
 
 
 
(*) Resultaten BGAAP op 30/06/2021 
(**) Geconsolideerde IFRS-resultaten op 30/06/2021 

  

“Deze opmerkelijke dubbele verhoging door het ratingbureau Fitch, 
ondersteund door de goede halfjaarresultaten, toont duidelijk dat we op 
duurzame wijze de weg naar succes zijn ingeslagen. Op het ogenblik dat de 
hele samenleving op een belangrijk keerpunt in haar geschiedenis staat, is de 
duurzaamheid van een onderneming als de onze van essentieel belang. En 
onze aandeelhouders hebben zich niet vergist. Ons beheer van de COVID-19-
crisis en, meer recent, van de overstromingen in juli heeft aangetoond dat we 
een centrale rol te spelen hebben: onze verzekerden en, in ruimere zin, de 

burgers van nabij begeleiden en bijstaan. Dat zal ook in de toekomst het geval zijn, bij de 
ondersteuning van de federale en regionale herstelplannen of bij de klimaat- en industriële 
transities die we doormaken. Het begeleiden van een eerlijke transitie vereist middelen en een 
zeer menselijke aanpak. Wij staan paraat”. 

Philippe LALLEMAND, CEO 

 

_____________________ 

Voor meer informatie of een interviewaanvraag met een van onze deskundigen kunt u contact opnemen met onze 
persverantwoordelijke Serge Jacobs. 

Voor multimedia-elementen: klik hier 
Voor foto’s van Philippe Lallemand, CEO van Ethias: klik hier 

Voor alle informatie over onze acties: zie www.ethias.be 
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