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”Samen een gemeenschappelijke toekomst creëren, met wendbaarheid 
en samenhang” 
 
Eind 2016 bedroeg het technisch resultaat van onze activiteiten 6,7 miljoen euro. Dit resultaat weerspiegelt het vertrouwen van onze 
verzekerden (hieronder meer), de dynamiek van onze teams en hun inzet om de historische kwaliteitsrelatie te versterken. 

Het incasso daalt (- 8 %) en bedraagt 131 miljoen euro. Deze vermindering is het gevolg van de verkleining van de loonmassa van 
onze 1.557 leden, van het aantal werknemers en van de concurrentie.  

Ons aanbod zal nog uitbreiden door een aantal nieuwigheden op het vlak van: 

 onze producten: beroepsziekten en gewaarborgd inkomen voor contractuelen en statutairen 

 onze diensten voor rechtsbijstand, operationele uitmuntendheid alsook begeleidende preventiemaatregelen en 
ondersteuning van psychosociale belasting.    

De Collectiviteiten vormen de kern van de activiteiten van Ethias Gemeen Recht. Voor onze onderneming is het samenwerkingsaspect 
van groot belang, zowel op het vlak van veiligheid en bescherming als op het vlak van preventie en ondersteuning.    

In deze domeinen zijn we permanent bekommerd om efficiëntie en innovatie Concrete voorbeelden hiervan zijn: 

 De Ethias Prevention Reporter, onze digitale rapporteringsapp op het vlak van veiligheid op de werkvloer; 

 De Ethias Prevention Awards, preventietrofeeën waarvan de derde editie een ongekend succes was met 102 
kandidaturen voor 17 finalisten en 8 laureaten. 
 

Als historische partner van de openbare besturen hechten we zeer veel belang aan de mening en aan de noden van onze cliënten. 
We zijn ervan overtuigd dat beide partijen er belang bij hebben dat we kiezen voor “co-creatie’’, m.a.w. luisteren naar elkaar en 
constant bijsturen. Onze samenleving verandert zeer snel. Als verzekeraar moet je meer dan ooit wendbaar en flexibel zijn. 

98 % tevreden cliënten 

Om dit te realiseren hebben we een representatieve steekproef uitgevoerd (eind 2016) bij onze verzekerden van Collectiviteiten 
(publieke sector & social profit). Uit de resultaten blijkt dat 98 % van hen tevreden zijn over onze diensten. Ze vinden dat Ethias een 
makkelijk toegankelijke en resultaatgerichte speler is met een efficiënte dienstverlening. Ook de Belgische identiteit en  
verankering van het bedrijf worden naar voor geschoven en sterk geapprecieerd door de cliënt. 

Hun wensen voor de toekomst:  
 

1. Het beter doen met minder: cliënten zien hun middelen verminderen (personeel, budget…) en zijn op zoek naar meer 
efficiëntie; 

2. Een snellere en proactieve communicatie via de hedendaagse tools. Dit impliceert dat men toegang wil hebben tot duidelijke 
informatie en adviezen op ieder moment en via eender welk kanaal; 

3. Meer kennis van hun omgeving en een vereenvoudiging van de materie door de verzekeraar. Zij zijn vragende partij voor 
meer vorming; 

4. Bescherming tegen nieuwe risico’s, zoals  cybercriminaliteit en terrorisme; 
5. Meer voorkomen van schadegevallen. 

 
Om te beantwoorden aan deze verwachtingen hebben we ons geëngageerd voor een transformatie van onze activiteit. Deze aanpak 
zal een impact hebben op onze organisatie met als doel de sterke verwevenheid met onze verzekerden te behouden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Lallemand Olivier Henin 
Voorzitter van het Directiecomité Voorzitter van de Raad van bestuur 
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Voorstelling van de Ethias-groep  

Een mutualistisch geïnspireerde groep 
Een onderlinge verzekeringsmaatschappij wordt opgericht door haar leden en leeft voor hen. Ook al is de juridische structuur mettertijd 
geëvolueerd, toch blijven wij trouw aan de mutualistische waarden die wij hebben vertaald in "Ethias doet wat moet": efficiënt handelen 
voor het welzijn van onze verzekerden en van onze medewerkers. 

In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting van de "Onderlinge Maatschappij der Openbare 
Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen".  

Dit was het begin van een rijke geschiedenis met vele wendingen en successen, en met als resultaat een sterke verzekeringsgroep 
die vandaag kan steunen op het vertrouwen van meer dan 1 miljoen verzekerden.  

Onze structuur 

 

 

Vitrufin nv is een holdingmaatschappij waarin de openbare overheden (Belgische Staat, Waals Gewest en Vlaams Gewest) 
participaties hebben genomen die samen 75 % + 3 aandelen van haar kapitaal vertegenwoordigen. Vitrufin bezit 100 % van de 
aandelen van Ethias nv. 

Ethias nv is de belangrijkste operationele entiteit van de groep aangezien zij alle activiteiten Leven en Niet-Leven centraliseert, met 
uitzondering van de verzekering tegen arbeidsongevallen voor de openbare sector (AO Wet van 1967). 

Zij is bovendien de exclusieve of meerderheidsaandeelhouder van de vennootschappen in de groep zoals Ethias Services 
(consultancybureau gespecialiseerd in het domein van de pensioenverzekering), Ethias Patrimoine (maatschappij voor acquisitie en 
beheer van de roerende en onroerende activa), Ethias Sustainable Investment Fund (institutionele Bevek naar Belgisch Recht), Ethias 
Spaar- en Kredietdistributie (zaakaanbrenger) en NRB (informaticavennootschap) en is aanwezig in andere vennootschappen waarin 
zij participaties bezit. 

Ethias Gemeen Recht ovv beoefent de verzekeringsactiviteit tegen arbeidsongevallen voor de openbare sector (AO wet van 1967), 
en is aandeelhouder van de holding Vitrufin nv aan de zijde van de openbare investeerders. 

Onze waarden 
De Ethias-waarden zijn: 

 Menselijkheid: de overtuiging dat de verzekering een dienst moet zijn die toegankelijk is voor iedereen, als teken van 
openheid en solidariteit; 

 Ethiek: het respect voor onze cliënten en de naleving van de engagementen die wij met hen zijn aangegaan; 

 Engagement: het voortdurend streven om producten en diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding en 
afgestemd op de noden van onze cliënten; 

 Nabijheid: de wil om een simpel en snel antwoord te geven op de vragen van onze cliënten, dankzij onze 
contactmogelijkheden en een perfecte kennis van hun situatie. 

25 % (+1) 

Federale Staat 
via de FPIM 

Waals  Gewest 
via de  FIWAPAC 

Vlaams Gewest 
Ethias Gemeen  Recht  ovv 
(activiteit AO Wet van 1967) 

Vitrufin nv 

Ethias nv 

25 %(+1) 25 %(+1) 25 %(- 3) 

100 % 
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Wij geven dagelijks uiting aan onze waarden (bij het onthaal van onze verzekerden, bij de regeling van een schadegeval, bij een 
telefonische inlichting...). Zij concretiseren zich ook in de verwezenlijking van ons dynamische beleid voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, luisterend naar de wensen en verwachtingen van onze verzekerden en collectiviteiten.  

Ons engagement - "Ethias doet wat moet" 
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.  

Onze verzekerden en onze producten  

Particulieren 

Ethias is een directe verzekeraar die een volledig gamma van producten aanbiedt in Leven en Niet-Leven: 

 In Niet-Leven biedt Ethias, naast de sterproducten zoals de autoverzekering en de woningverzekering, ook de assistance, 
de dekking gezondheidszorg, de dekking burgerlijke aansprakelijkheid en de reisannulatieverzekering aan; 

 In Leven heeft Ethias, naar aanleiding van de beslissing van de Europese Commissie van 12 juni 2014 waardoor Ethias 
geen nieuwe contracten mag commercialiseren, met uitzondering van de overlijdensverzekering zonder component Leven 
en Tak 23-contracten, distributiepartnerships afgesloten met Integrale voor de Tak 21-producten teneinde haar cliënten een 
volledig gamma van producten te kunnen blijven aanbieden.  

Onze cliëntenbenadering is opgebouwd rond de permanente ontwikkeling van nieuwe, nog performantere producten en aangepaste 
en toegankelijke oplossingen tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Onze doelstelling is dat onze producten worden ontwikkeld om 
zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze verzekerden, ongeacht zij werknemers van de overheidsdienst zijn.  

Ons cliënteel is trouw en telt meer dan één miljoen verzekerden voor hun persoonlijke risico's. 

Collectiviteiten 

Sinds 1919 is Ethias de bevoorrechte verzekeraar van de openbare Collectiviteiten. Tot haar verzekerden behoren: de Federale Staat, 
de Gewesten en Gemeenschappen, de lokale overheden (provincies, steden en gemeenten, OCMW's...), de openbare 
ondernemingen alsook duizenden intercommunales, scholen, ziekenhuizen, diensten van algemeen nut, verenigingen... 

Alle risico's die de personeelsleden van deze openbare diensten lopen worden gedekt door Ethias: burgerlijke aansprakelijkheid, 
gezondheidszorgen, arbeidsongevallen, sportongevallen, auto en assistance.  

Ethias dekt ook de schade of de eventuele vernietiging van materiaal, gebouwen of installaties.  

Op het vlak van pensioenverzekeringen is Ethias de belangrijkste actor in de uitwerking van pensioenplannen in 1ste en 2de pijler van 
de openbare sector.  

Maar vandaag verzekeraar zijn is zich niet tevreden stellen met het verzekeren van een reeks financiële risico's, het is een globaal 
risicopreventiebeleid aannemen. Ethias voert sinds meerdere jaren een proactief en dynamisch preventiebeleid via al haar producten 
en diensten (risicopreventie inzake arbeidsongevallen of risicovolle weersomstandigheden) of via innovatieve initiatieven (audit in 
Risk Management via Ethias Services, preventie inzake verkeersveiligheid met de Ethias Prevention Awards...). 

Ondernemingen 

Steunend op haar ervaring in de openbare en non-profit sector stelde Ethias, sinds 2000, haar competenties en haar expertise ten 
dienste van de private ondernemingen. Om die bedrijven koplopers te laten zijn in Risk Management biedt Ethias een reeks dekkingen 
aan die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van de risico's die zij lopen en van de bescherming die ze nodig hebben:  

 Patrimonium: verzekering auto, brand en alle risicoverzekeringen, machinebreuk, de verzekering alle risico's... 

 Aansprakelijkheden: verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de onderneming en de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de bestuurders en bedrijfsleiders; 

 Medewerkers: verzekering arbeidsongevallen, lichamelijke ongevallen, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, 
groepsverzekering. 
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Verdeling van het incasso 2016  
Het incasso op eind 2016 bedraagt € 2,4 miljard en is vrijwel in evenwicht tussen de activiteit Leven en de activiteit Niet-Leven. 
Deze is als volgt verdeeld per product: 

 

         

Het merendeel van de activiteiten van Ethias is geconcentreerd op de Belgische markt. Ethias is met een marktaandeel van 9 % de 
3de verzekeraar van het land voor alle takken samen en de 1ste verzekeraar van de openbare sector en haar werknemers. 

Ons distributiekanaal 
Ethias is de enige belangrijke rechtstreekse verzekeraar in België, waar de makelaars en de bankverzekeraars een overheersende 
plaats innemen.  

Op het vlak van de cliënten particulieren verdeelt Ethias haar producten via drie rechtstreekse distributiekanalen: 

 verzekeringsadviseurs verspreid over het ganse land via een netwerk van 42 kantoren; 

 

 twee "contactcenters" staan ter beschikking van de verzekerden waar 70 medewerkers dagelijks meer dan 3 000 oproepen 
beantwoorden; 

 de internetsite met meer dan 365 000 bezoekers per maand:  

o dankzij een persoonlijke beveiligde ruimte (My Ethias) kunnen de verzekerden hun verzekeringen 
raadplegen en bepaalde schadegevallen melden 

o sinds oktober 2015 is het mogelijk om 7 verzekeringsproducten online af te sluiten (globaal proces van 
offerte tot betaling). 

Een team van inspecteurs en preventiespecialisten staat ten dienste van de openbare collectiviteiten en ondernemingen, met, voor 
de ondernemingen, de samenwerking met gespecialiseerde makelaars. Dankzij het extranet kunnen de openbare collectiviteiten en 
ondernemingen alle nodige informatie vinden over de aard en het type producten die door Ethias worden aangeboden, een of 
meerdere offertes berekenen en het(de) nodige contract(en) onmiddellijk online afsluiten met het oog op een optimale bescherming. 

 

Arbeidsongevallen
18,4%

Gezondheidszorg
15,0%

Auto 36,3%

Brand
13,8%

Burgerlijke 
aansprakelijkheid 

8,6%

Assistance
2,6%

Overige
5,3%

N iet - L ev en  :  in ca s s o  v a n  1 , 3  m i l j a rd  eu ro

Leven Individueel 4,2%

Aanvaarde 
herverzeke-

ring 1,0%

1ste pijler
72,7%

2de pijler
21,9%

Tak 23
0,0%

Overige
0,3%

L ev en  :  in ca s s o  v a n  1 , 1  m i l j a rd  eu ro
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Businessplan 2017-2021 
De strategische pijlers van de onderneming blijven: rentabiliteit, groei, innovatie en Ethias-waarden. De acties worden ieder jaar 
aangepast om rekening te houden met de ontwikkelingen in onze omgeving en onderneming.  
 
Op het vlak van de Particulieren zetten wij het werk voort om de verzekering eenvoudiger en toegankelijker te maken voor iedereen 
met onze doelstellingen inzake rendabele groei en het behoud van onze positie van rechtstreekse verzekeraar op Belgisch 
grondgebied. De strategische acties zijn toegespitst op 5 pijlers: CRM (Customer Relationship Management), omni-channel, 
doelmarkten (overheidspersoneel en Vlaanderen), innovatie en uitmuntendheid in het technische beheer. 
 
In Niet-Leven willen wij voor de Collectiviteiten de positie van multiproductenverzekeraar consolideren bij de openbare collectiviteiten 
en de ontwikkeling op de corporate en socialprofitsegmenten voort te zetten. In Leven willen wij een allround actor zijn in het beheer 
van de pensioenen in 1ste en 2de pijler". 
 
Op transversale wijze is de onderneming betrokken in een ambitieus technologisch transformatieplan. 
 
Parallel hiermee zal de organisatorische architectuur worden aangepast om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen 
(technologische transformatie, reglementaire ontwikkelingen, enz.). 

Trofeeën en belangrijkste innovaties in 2016 
Zoals de vorige jaren behaalde Ethias nv weer talrijke awards in 2016: 

 Wij ontvingen drie DECAVI-trofeeën in de volgende stercategorieën dankzij de kwaliteit van onze producten en de relevantie 
van onze marketingaanpak: 

o Ethias nv behaalde in 2016 de trofee van beste huurdersverzekering. 

o Voor het tweede jaar op rij behaalde Ethias nv de trofee van beste BA Auto voor "Ethias Young Drivers", de 
verzekering voor jonge bestuurders die een groot succes kent. 
 

o De innovatietrofee in Leven voor AUTONOMIA, een tak 21-product dat zich richt op personen tussen 50 en 
70 jaar.  
Dankzij dit nieuwe product kunnen zij op vroegere leeftijd een lijfrente genieten om ten volle en in alle autonomie 
van het leven te kunnen genieten. Autonomia is ook de vrijheid om vrij te beschikken over zijn investering zonder 
een situatie van afhankelijkheid te moeten aantonen of enig bewijsstuk te moeten leveren. Met dit product speelt 
Ethias nv haar rol van maatschappelijke verzekeraar die zoekt naar een oplossing voor het probleem van de 
vergrijzing. 

 De kracht van het merk Ethias blijft een troef om nieuwe cliënten aan te trekken. Op basis van een analyse van 16 
verzekeringsmerken uitgevoerd door The Benchmark Company, een onafhankelijk onderzoeksbureau, blijkt dat Ethias het 
sterkste verzekeringsmerk van België is. 

 Onze nieuwe Flagship Store in het centrum van Brussel ontving onlangs de Brussels Commerce Design Award. 
 
Ethias wil haar gamma van producten en diensten voortdurend blijven innoveren. Concreet vertaalt zich dit als volgt: 
 

 Voor de particulieren: 
 
o Door de invoering van het "Pay Direct"-proces kon de vergoedingstermijn sterk worden verminderd en dit ten 

gunste van onze cliënten. Dankzij deze procedure kunnen wij onze cliënt onmiddellijk vergoeden na ontvangst 
van het ondertekende vergoedingsdocument. 
 

o Om jongeren die op eigen benen gaan staan te begeleiden lanceerde Ethias nv in 2016 "startlife.be", een 
volledig innovatief digitaal platform speciaal ontwikkeld voor jongeren (nuttige en relevante artikels, plezante 
feiten, praktische tips en wedstrijden). Dit platform leidde zeer snel tot een aanzienlijk verkeer naar onze 
internetsite ethias.be. 

 
Voor de Collectiviteiten: 

 
o Autonomia: Vanuit ons streven om te anticiperen op de maatschappelijk uitdagingen van de komende jaren, 

hebben wij dit innovatieve en flexibele pensioenrenteproduct ontwikkeld dat beantwoordt aan de behoeften van 
ouderen (zie hierboven).  

o Assurpharma: Ethias biedt de verzekerden in "gezondheidszorg" een nieuwe dienst aan: de toegang tot het 
systeem Assurpharma. Het betreft een project van de sector gezondheidszorg (Assuralia) dat als doel heeft de 
terugbetaling van de farmaceutische kosten te vergemakkelijken door de verzending van de BVAC-attesten via 
elektronische weg mogelijk te maken. 

o Ethias Pension Corner: het platform voor kennisdeling met betrekking tot de wettelijke pensioenen (1ste pijler) 
en de aanvullende pensioenen (2de pijler) waar men de volledige huidige wetgeving, de referentiewerken en -
nota's, enz. terugvindt. Op het vlak van de pensioenen kunnen wij zeker spreken van een van de meest 
vooruitlopende en meest innovatieve initiatieven van de laatste jaren. 
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BEHEERSVERSLAG 

Opmerking ter inleiding 
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1 Het jaar 2016 in enkele data en markante feiten 

1.1 Terroristische aanslagen 
Na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel werden tal van schadedossiers in arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 
geopend. De kosten voor Ethias bedragen om en bij de 10 miljoen euro na tussenkomst van de herverzekering en de TRIP (Terrorism 
Reinsurance and Insurance Pool). 

1.2 Herziening van de samenstelling van het directiecomité 
De Raad van bestuur van Ethias Gemeen Recht ovv heeft, tijdens zijn zitting van 19 september 2016, de samenstelling van zijn 
Directiecomité herzien. Als gevolg van het vertrek van Bernard Thiry werd Benoît Verwilghen, Vice-CEO en CFO, tijdelijk belast met 
het Voorzitterschap van het Directiecomité, in de hoedanigheid van CEO a.i. en CFO, tot de benoeming van Philippe Lallemand als 
CEO door de Raad van bestuur van Ethias Gemeen Recht ovv van 30 maart 2017. 

1.3 2016 in enkele data 
6 januari 

Het nieuwe jaar wordt ingezet met de bevestiging van het sociaal akkoord: de verschillende vakbondsorganisaties binnen de 
onderneming bekrachtigden de collectieve arbeidsovereenkomsten waarin het sociaal akkoord werd geconcretiseerd. 

5 februari 

Ethias heeft een grote naambekendheid in België. Zij behaalt de tweede plaats qua spontane naambekendheid (33 %). Dit betekent 
dat 1 op de 3 Belgen spontaan aan Ethias denkt bij de vraag naar een verzekeringsmaatschappij die hij/zij kent. 

22 maart 

Na de aanslagen in Brussel werden tal van schadedossiers in arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid geregistreerd. 
Dankzij het herverzekerings- en TRIP-mechanisme (Terrorism Reinsurance en Insurance Pool) kon Ethias de financiële impact 
beperken. (cfr. 1.1 Terroristische aanslagen) 

10 juni 

De website van Ethias krijgt het "BeCommerce"-label: een kwaliteitslabel voor de aankoop van producten en diensten via het internet. 
Bedrijven met het "BeCommerce"-label geven consumenten aldus het bewijs dat zij hun online aankopen op een betrouwbare en 
beveiligde manier kunnen uitvoeren.  

19 september 

De Raad van bestuur van 19 september heeft het nodig geacht om het Directiecomité te herconfigureren gezien de vastgestelde 
meningsverschillen op gebied van het management van de onderneming. Deze beslissing werd genomen bij het vertrek van de CEO 
Bernard Thiry wiens werk uitgevoerd van 2008 tot heden ruimschoots werd geloofd door de Raad van bestuur. Dit vertrek heeft geen 
enkele impact op de strategie van Ethias en de "standalone"-visie van de onderneming, die door dezelfde Raad werd bevestigd. Het 
voorzitterschap van het Directiecomité werd ad interim verzekerd door Benoît Verwilghen, Vice-CEO en CFO tot de benoeming van 
Philippe Lallemand als CEO door de Raad van bestuur van Ethias Gemeen Recht ovv van 30 maart 2017. Bovendien hebben de 
omstandigheden die zijn opgedoken sinds juli 2016 geleid tot het uitvoeren van een waarderingstest voor de deelneming in Vitrufin 
nv. In dit verband verwijzen wij naar toelichting 23 van de jaarrekeningen. 

Eind september 

Onze innovatieve kantoorinfrastructuur "Concept Office 3.0" behaalde de Brussels Commerce Design Award voor ons kantoor in de 
Kleerkopersstraat dat open is sinds december 2015. Deze wedstrijd moedigt de samenwerking tussen ondernemingen en designers 
aan in het Brusselse gewest. Een mooie erkenning voor de archtitecten Kalibre, ontwerpers van onze Conceptkantoren 3.0. 

9 november 

Ethias is het sterkste verzekeringsmerk. The Benchmark Company, een onafhankelijk onderzoeksbureau, heeft een lijst opgesteld 
van de 16 belangrijkste verzekeringsmerken in België en Ethias staat op de hoogste podiumplaats. 

28 november 

Het kantoor van Antwerpen, ingericht in de stijl Concept Office 3.0, opent zijn deuren op het nieuwe adres Mechelsesteenweg 271. 

29 november 

Ethias ontving uit handen van de Waalse overheidsdienst - Mobiliteit het 5-sterrenlabel in het kader van de operaties "tous vélos 
actifs". Een mooie collectieve beloning voor alle fietsers van Ethias.  

http://oasis.ethias.be/3/home/index.go?pub=17317&vf=22702629&pr=2&sln=1
http://kalibre.be/studio/
http://veloactif.be/entites-pilotes
http://veloactif.be/entites-pilotes
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2 Resultaten 2016 

Op de volgende pagina's zal de lezer alle cijfergegevens terugvinden m.b.t. het boekjaar 2016, waarvan hieronder een overzicht. 

Het incasso bedraagt 130 850 duizend euro voor het jaar 2016 tegen 142 320 duizend euro voor het jaar 2015. Dit is een daling van 
8,06 %.  

Het nettoresultaat bedraagt een verlies van 481.775 duizend euro eind december 2016, na proportionele herverzekering met Ethias 
nv. 

2.1 Kerncijfers 

  31 december 31 december 

Cijfers in duizend euro 2016 2015 

Omzetcijfer  

(vóór proportionele herverzekering met Ethias nv) 130.850 142.320 

Balansvoet 2.155.851 2.625.162 

Technische voorzieningen 1.075.237 1.040.014 

Beleggingen 1.022.272 1.497.890 

Dekking van de solvabiliteitsmarge NVT 3.698 % 

Dekking van het technisch passief NVT 115 % 

   

   

Aantal verzekerden 1.557 1.575  

2.2 Premies 

  31 december 31 december 

Cijfers in duizend euro 2016 2015 

Gewone bijdragen 125.956 135.266 

Bijdragen aanvaarde herverzekering 9 1.614 

Bijdragen aan het indexeringsfonds 4.885 5.440 

TOTAAL 130.850 142.320 

2.3 Uitkeringen 

  31 december 31 december 

Cijfers in duizend euro 2016 2015 

Schadelast 109.790 105.769 

Wijziging van de voorziening voor schadegevallen     

Stijging 40.398   

Daling (-)   -11.791 

TOTAAL 150.188 93.978 
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3 Getrouw overzicht van de ontwikkeling, van de 
resultaten en van de positie van de vennootschap 

3.1 Analyse van de resultaten van het boekjaar 

3.1.1 Onze aangeslotenen 

Tijdens het jaar 2016 hebben de Directies Collectiviteiten en Ondernemingen hun acties voor een duurzame efficiëntie en prestatie 
voortgezet met respect voor de waarden van ethiek, menselijkheid, engagement en nabijheid.  

Deze strategische aanpak is er in de eerste plaats op gericht de relaties met de verzekerden Collectiviteiten en Ondernemingen te 
consolideren door hen een volledig, aangepast en innovatief gamma van verzekeringen en risicobeheeroplossingen aan te bieden. 

De Collectiviteiten zijn en blijven altijd centraal in de activiteiten van Ethias Gemeen Recht ovv. Voor onze onderneming blijft het 
begrip “partnerschap” van groot belang, zowel in termen van veiligheid en bescherming als van preventie en ondersteuning.  

Een relatie die Ethias Gemeen Recht ovv wil versterken met haar historische en bevoorrechte verzekerden: 

 de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen; 

 de gestelde lichamen (Kamer, Senaat, de parlementen van Gewesten en Gemeenschappen); 

 de 10 provincies; 

 Meer dan 580 steden en gemeenten; 

 Honderden OCMW’s en sociale huisvestingsmaatschappijen: 

 Duizenden intercommunales, parastatale instellingen, diensten van algemeen nut, politiezones en verenigingen allerhande; 

Na afloop van het boekjaar 2016 zijn de resultaten van de activiteiten Arbeidsongevallen Wet van '67 positief. Dit is het resultaat van 
het herbevestigde vertrouwen van onze verzekerden, het dynamisme van de teams en van hun engagement om een kwaliteitsvolle 
historische relatie te versterken.  

Het incasso van de activiteiten Arbeidsongevallen Wet van '67 daalt dit jaar en bedraagt nu 131 miljoen euro, dit is met name te wijten 
aan de verminderde loonmassa, het aantal werknemers en de concurrentie.  

Als verzekeraar en geprivilegieerde partner van de Collectiviteiten en Ondernemingen blijft Ethias Gemeen Recht ovv de ontwikkeling 
van nieuwe innovatieve en efficiënte diensten versterken voor haar verzekerden, in al hun opdrachten en activiteiten: preventie, 
risicoanalyse of het ter beschikking stellen van performante informaticatoepassingen. In al deze domeinen wil Ethias Gemeen Recht 
ovv haar permanent streven naar efficiëntie en innovatie vertalen. Bewijs hiervan is onder meer de Ethias Prevention Corner, onze 
digitale reporting-app voor veiligheid op de werkplek.  

Ethias Gemeen Recht ovv heeft haar wil voortgezet om een echte preventiecultuur te onderhouden bij haar verzekerden door het 
uitwisselen en het delen van best practices ter zake alsook alle initiatieven in die zin te bevorderen. Aldus lanceerde Ethias Gemeen 
Recht ovv de derde editie van de "Ethias Prevention Awards" met preventietrofeeën voor verschillende duizenden verzekerden in 
Collectiviteiten. In partnership met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), 
het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid (WAVV) en Wolters-Kluwer, kende deze derde editie een ongeëvenaard succes met 
102 kandidaten voor 17 finalisten en 8 laureaten. 

Onderzoeken 2016 

Eind 2016 heeft Ethias een aantal onderzoeken gevoerd, via een gespecialiseerd onafhankelijk bureau, bij een representatieve 
testgroep van haar cliënten Collectiviteiten (openbare en socialprofitsector). De resultaten tonen dat 98 % van deze cliënten tevreden 
zijn over onze diensten. De meerderheid van de respondenten beschouwt ons als een verzekeraar die gemakkelijk toegankelijk, 
oplossingsgericht is en die een efficiënte dienstverlening biedt. De Belgische identiteit en verankering van de onderneming worden 
eveneens door de klanten beklemtoond en gewaardeerd. 

De resultaten:  

 98 % zegt in het algemeen tevreden te zijn over Ethias.  

 92 % heeft een positieve of zeer positieve mening over Ethias als onderneming.  

 94 % beschouwt Ethias als hun bevoorrechte partner in verzekeringen.  

 Het relationele aspect, dankzij het netwerk van inspecteurs, is een belangrijke troef.  

 Tot slot worden de Belgische identiteit en verankering sterk gewaardeerd.  
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3.1.2 Financiën en beheer van de activa 

3.1.2.1 Impact van de waarderingsregels op de financiële activa 

De beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen vermeld onder sub-post C.II. maken het voorwerp uit van 
waardeverminderingen in het geval van duurzame ontwaarding. Op voorstel van het Directiecomité kunnen er aanvullende of 
uitzonderlijke waardeverminderingen worden geboekt. De deelneming in Vitrufin nv is een duurzame investering. Omstandigheden 
die zijn opgedoken sinds juli 2016 hebben ons gebracht tot het uitvoeren van een waarderingstest voor deze deelneming. Deze leidde 
tot de boeking van een waardevermindering van 489.997.000 euro. In dit verband verwijzen wij naar toelichting 23 van de 
jaarrekeningen. 

De aandelen maken het voorwerp uit van waardeverminderingen wanneer de minderwaarde hoger is dan 20 % van de 
aanschaffingswaarde tijdens een periode van 12 opeenvolgende maanden voorafgaand aan de afsluiting. Een daling met meer dan 
50 % (zonder tijdsdruk en weerlegbaar) geeft eveneens aanleiding tot een waardevermindering. Het bedrag van de aldus geboekte 
waardeverminderingen voor deze activaklasse bedraagt 0,4 miljoen euro. 

De obligaties en overige vastrentende effecten maakten globaal het voorwerp uit van terugnemingen van waardeverminderingen voor 
een bedrag van 0,2 miljoen euro en geven aanleiding tot gedifferentieerde verwerkingen naargelang de aard van de effecten.  

Op de vastrentende effecten vermeld in post C.III.2. (met uitzondering van de eeuwigdurende effecten cfr. hieronder) en de 
schuldvorderingen vermeld in de posten C.III.4,5 aan de actiefzijde worden systematisch waardeverminderingen toegepast om 
overeenkomstig de principes van artikel 19, 1ste alinea, rekening te houden met het risico dat de tegenpartijen van die effecten en 
vorderingen hun desbetreffende verplichtingen niet of niet volledig nakomen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kans dat 
de terugbetaling van die effecten en vorderingen geheel of gedeeltelijk onzeker of in gevaar is. Wanneer de marktwaarde van die 
effecten en vorderingen duurzaam lager ligt dan de netto boekwaarde ervan, wordt dit behoudens bewijs van het tegendeel 
beschouwd als een duurzaam waardeverlies waarmee rekening moet worden gehouden voor de toepassing van deze bepaling. Bij 
iedere afsluiting van de rekeningen wordt er een analyse gemaakt m.b.t. de toepassing van voornoemde regels en de beslissing om 
een waardevermindering al dan niet te boeken. In deze analyse houden wij rekening met de volgende criteria om enerzijds de 
duurzame minderwaarden te identificeren en anderzijds om te evalueren of de boeking van een waardevermindering nodig is:  

De criteria voor het bepalen van de duurzame minderwaarden zijn als volgt: 

 De verzekeringsportefeuille of het betreffende afzonderlijke beheer; 

 Het vermogen van de onderneming om die effecten tot hun maturiteit te houden;  

 De duur van de vastgestelde latente minderwaarde.  

De criteria die in aanmerking worden genomen om te bepalen of er een waardevermindering moet worden geboekt, zijn als volgt: 

 Een aanzienlijke stijging van de credit spreads voor beursgenoteerde emittenten; 

 Een significante verslechtering in rating; 

 Een vrijwillige of opgelegde herstructurering van de schuld; 

 Het voorkomen van een credit event volgens de ISDA-regels; 

 Belangrijke financiële moeilijkheden; 

 In gebreke zijn met betrekking tot de betaling van de interesten of de hoofdsom;  

 Het verdwijnen van een actieve markt voor dit financiële activa naar aanleiding van financiële moeilijkheden;  

 Een aanzienlijke daling in de waarde van de collateral of van de onderliggende activa. 

De toepassing van deze regels op 31 december 2016 gaf aanleiding tot waardeverminderingen van 1 miljoen euro.  

De eeuwigdurende obligaties worden gewaardeerd in LoCoM (Lower of Cost or Market), overeenkomstig de bepaling van art. 31 al. 
4 van het KB van 17 november 1994. Deze effecten worden gewaardeerd op basis van hun marktwaarde of, bij gebrek aan een 
notering op een gereglementeerde markt, op basis van een modelprijs. Deze obligaties, die een openstaand bedrag van 31 miljoen 
in nominale waarde vertegenwoordigen op 31 december 2016, maakten het voorwerp uit van waardeverminderingen voor 1,4 miljoen 
euro.  

De monetaire bestanddelen worden gewaardeerd aan de wisselkoers op afsluitdatum en de niet-monetaire activa blijven behouden 
in euro tegen de aanschaffingskoers. De waardeverminderingen op effecten in valuta worden berekend met inbegrip van het 
wisselkoerseffect. Het bedrag van de waardeverminderingen is bijna nihil op 31 december 2016. 

De Raad van bestuur meent dat de regels aangenomen door Ethias Gemeen Recht ovv in overeenstemming zijn met het Belgische 
boekhoudkundige referentiestelsel. 
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3.1.2.2 Toelichting bij de PIIGS1 

De blootstelling van Ethias Gemeen Recht ovv aan de perifere soevereine schulden in de eurozone werd op 31 december 2016 als 
volgt verdeeld: Italië vertegenwoordigt 1 % van de activa in portefeuille in inventariswaarde. Ierland, Spanje en Portugal 
vertegenwoordigen respectievelijk 2,1 %, 2,2 % en 0,8 %. 

Op datum van 31 december 2016 bedragen de latente meerwaarden op de PIIGS 13 miljoen euro. 

Er moet worden genoteerd dat Ethias Gemeen Recht ovv gebruik maakte van de mogelijkheid geboden door artikel 27bis §4 van het 
KB van 17 oktober 1994, met name de spreiding van de minderwaarden die voortvloeien uit de overdracht van Griekse staatsobligaties 
die in 2012 werd gerealiseerd ten belope van 58 miljoen euro. Op eind december 2016 werd de volledige stock in het resultaat 
opgenomen.  

3.1.2.3 Investeringsbeleid  

Alle investeringen moeten de verschillende investeringsbeleidslijnen naleven die het algemeen kader beschrijven waarin de 
beleggingen moeten passen alsook de rollen en verantwoordelijkheden van alle interveniënten.  

Het zogenaamde algemene investeringsbeleid dekt het merendeel van de uitgevoerde investeringen en wil ook de "non-vanilla" 
producten beperken en beheersen. Naast dit algemene beleid bestaan er beleidslijnen voor sommige specifieke activaklassen zoals 
vastgoed, alternatieve beleggingen, strategische en financiële deelnemingen alsook de kredieten aan particulieren. 

De verschillende investeringsbeleidslijnen bepalen de doelstellingen in termen van risico en rendement, de in aanmerking komende 
investeringen, de strategische assetallocatie en dit in lijn met de interne en externe verplichtingen, het beleid inzake activa-
passivabeheer (Assets & Liabilities Management), de risicoappetijt van de maatschappij op reglementair en economisch vlak en haar 
financiële doelstellingen op middellange en lange termijn. Zij hebben onder andere als doel de kwaliteit en de liquiditeit van de 
portefeuille te verzekeren, de complexiteit ervan te verminderen en haar diversificatie en haar risicoprofiel te optimaliseren, met 
respect voor het wettelijke interne limietenkader alsook de guidelines en verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie. De 
diversificatie van de portefeuille wordt voortgezet per activaklasse maar ook voor alle activaklassen samen en op verschillende 
niveaus: type van activa, sector, land, maturiteit, emittent/tegenpartij, enz. 

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de Solvency II-regelgeving en de implicaties ervan op het activabeheer. De verwerking 
onder Solvency II maakt dus wezenlijk deel uit van het investerings- en selectieproces van de activa en meer bepaald op het vlak van 
de rendementsdoelstellingen. 

In 2016 gebeurde, net zoals de voorbije jaren, het merendeel van de investeringen in staatsobligaties en bedrijfsobligaties. De 
blootstelling aan "non-vanilla" producten zoals de gestructureerde, getitriseerde en complexe producten bleef stabiel alsook de 
blootstelling in aandelen. Teneinde de impact van de negatieve vergoeding op de zichtrekeningen te matigen werden er alternatieve 
oplossingen zoals monetaire fondsen gebruikt, waarbij werd toegezien op de liquiditeit en de diversificatie. 

Op het vlak van de obligatiebeleggingen werd het jaar gekenmerkt door een voortdurende daling van de rentevoeten tot eind 
september gevolgd door een vrij uitgesproken stijging. De zwakke visibiliteit op de verwachte rente-evolutie en de vrees voor rentes 
die langere tijd laag blijven deden ons in de loop van het jaar geleidelijk aan investeren, met name in Belgische en Franse soevereine 
obligaties. Wij bleven de duration van onze beleggingen in overheidsobligaties verlengen. Gezien de onzekerheden met betrekking 
tot het grondwettelijk referendum in Italië en door te anticiperen op een grotere volatiliteit op de Italiaanse activa, werd er beslist om 
onze blootstelling, hoofdzakelijk aan de soevereine obligaties van het land, te verminderen. 

Wat de credit spreads betreft, was de eerste helft van het jaar vrij volatiel met enkele uitgesproken stijgingen om uiteindelijk het jaar 
af te sluiten op niveaus die lager zijn dan in het begin van het jaar. De pick-up van rendement ten opzichte van de soevereine effecten 
bleef beleggingsopportuniteiten bieden, ook al werden deze opportuniteiten zeldzamer omwille van het afkoopprogramma voor 
kredietobligaties van de ECB. Enkel de obligaties met notering "investment grade" werden in aanmerking genomen voor aankoop.  

Als verantwoordelijke financiële partner ziet Ethias Gemeen Recht ovv er ook op toe om de naleving van haar fundamentele waarden 
te promoten via een ethische investeringscode. Een zwarte lijst met verboden investeringen wordt jaarlijks geactualiseerd. De laatste 
versie van deze investeringscode werd goedgekeurd door het Directiecomité op 5 december 2016. In haar vastgoedbeleggingen geeft 
Ethias Gemeen Recht ovv tevens de voorkeur aan investeringen die haar maatschappelijke rol versterken, zoals investeringen in 
rust- en verzorgingstehuizen. 

3.1.2.4 De marktomstandigheden in 2016 

De Europese macro-economische gegevens vertoonden geen sterke tendens tijdens het jaar 2016. De aandacht is vooral toegespitst 
op de inflatie die opnieuw negatief is geworden, waarbij deze zoveel afwijkt van het doel van de Europese Centrale Bank (ECB), 
alvorens opnieuw te stijgen tijdens de tweede helft van het jaar.  

Terwijl aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de Amerikaanse Federal Reserve zijn richtrentes eind 2015 had verhoogd en 
deze beweging eind 2016 uiteindelijk herhaalde, versterkt de Europese monetaire instelling de activa-opkopen die in maart 2015 
werden gestart. Het bedrag van de maandelijkse obligatieopkopen steeg van 60 miljard naar 80 miljard terwijl de in aanmerking 
komende activa, oorspronkelijk Staatsobligaties en covered bonds, werden uitgebreid naar de bedrijfsobligaties. De ECB verlaagde 

                                                 
1 PIIGS is het acroniem van Portugal, Italië, Ierland, Griekenland, Spanje. 
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in maart ook haar richtrente van 0,05 naar 0,00 %. Eind december besliste zij om het obligatieopkoopprogramma te verlengen na 
maart 2017, maar om de maandelijkse afkopen te verminderen naar 60 miljard.  

Bovendien kende 2016 talrijke politieke onzekerheden. Eerst en vooral bleef Spanje zonder regering tot 29 oktober. In juni sprak de 
Engelse bevolking zich in een referendum uit in het voordeel van een uitstap uit de Europese Unie. In november werden de beleggers 
opnieuw verrast door de verkiezing van D. Trump als Amerikaanse president terwijl in december de Italiaanse eerste minister zijn 
ontslag indiende nadat in een referendum de grondwettelijke hervorming om de samenstelling en de rol van de Senaat te wijzigen 
werd verworpen.  

Wat de financiële markten betreft, wogen de context van zeer lage inflatie, politieke onzekerheden en de bijkomende maatregelen 
van de Europese Centrale Bank tot eind september op de obligatierendementen. De OLO-rente op 10 jaar ging van 0,97 % begin 
januari naar 0,10 % eind september en steeg vervolgens sterk als gevolg van de verkiezing van D. Trump en de inflatiestijging. Hij 
sloot het jaar uiteindelijk af op 0,53 %. De Duitse Bund op 10 jaar brak ook een historisch record met het aanbod van een negatieve 
rente van -0,19 % alvorens het jaar te eindigen op 0,21 %.  

Bij de perifere landen waren de prestaties sterk uiteenlopend. Italië leed onder het referendum en de zwakte van haar banken en zag 
haar rentevoet op 10 jaar bijgevolg met 22 bpn stijgen over het jaar om te eindigen op 1,82 %. Spanje heeft op zijn beurt slechts 
weinig geleden onder het gebrek aan een regering. Zijn rentevoet daalde immers met 39 bpn en sloot het jaar af op 1,38 %.  

Op de bedrijfsobligatiemarkten startte de iTraxx op 5 jaar het jaar op 77 bpn en sloot af op om en bij de 72 bpn. De iTraxx 
vertegenwoordigt de risicopremie met betrekking tot de financiering van de ondernemingen voor alle sectoren samen. De eerste 
jaarhelft was vrij volatiel met een eerste stijging boven de 120 bpn in februari en een tweede stijging in de buurt van 100 bpn in juni. 
De tweede jaarhelft was minder volatiel. De kredietindex evolueerde in een vork van 70 tot 80 bpn. De factoren die de risicopremies 
de hoogte in duwden waren in de eerste plaats de vrees m.b.t. de Chinese groei en de stabiliteit van het Italiaanse banksysteem 
alsook de verrassende stemming in het voordeel van de Brexit en tot slot de verkiezing van D. Trump als president van de Verenigde 
Staten. De acties van de ECB ondersteunden daarentegen de credit spreads.  

Sinds de aankondiging van het opkoopprogramma van bedrijfsobligaties (CSPP) was er een aanhoudende vraag naar 
bedrijfsobligaties waardoor de risicopremies onvermijdelijk daalden. De bedrijfsobligaties waren immers populair rekening houdend 
met het rendementsstreven en het gebrek aan alternatieven, met name op de overheidsobligaties.  

Op de aandelenmarkten hebben de aandelenindices, na een vrij moeilijk jaarbegin (tot -18 % voor de Eurostoxx50 tijdens de eerste 
6 weken) gekenmerkt door de vrees voor een sterke vertraging van de Chinese economie en de significante daling van de olieprijzen, 
zich in de loop van het tweede semester hersteld ondanks de politieke onzekerheden. In de loop van het jaar hebben vooral de 
verbetering van de macro-economische gegevens bijgedragen tot een beter marktgevoel: de markt ging van een "risk off"-modus 
naar een "risk on"-modus. 

De Eurostoxx50 sluit het jaar uiteindelijk af met een lichte stijging (+0,70 %) terwijl de S&P500 eindigt op historische hoogtepunten (+ 
9,54 %). 

Op het vlak van de Europese sectoren waren de prestatieverschillen extreem: er was een duidelijk herstel van de cyclische waarden 
(basismaterialen + 50,95 %, olie en gas + 19,40 %) en een ondermaatse prestatie van de defensieve waarden (voeding en drank - 
8,45 %, telecom - 8,13 %). Hoewel de banksector zich sterk herstelde tijdens het tweede semester, eindigde hij met een daling van - 
7,98 %. 

Olie bleef tijdens het jaar zeer volatiel (hij schommelde tussen 26,39 $ en 55,57 $ per vat) en steeg uiteindelijk met + 54,99 %, na de 
akkoorden tussen olieproducerende landen om het aanbod te beperken. 

3.2 Evolutie van de vrije reserves 

 

Cijfers in duizend euro 
2016 

Voorzorgsfonds Reservefonds Totaal 

Vrije reserves op 1 januari 508.026 31.748 539.774 

Onttrekking van het boekjaar -481.774 0 -481.774 

Vrije reserves op 31 december 26.252 31.748 58.000 

 

Cijfers in duizend euro 
2015 

Voorzorgsfonds Reservefonds Totaal 

Vrije reserves op 1 januari 493.478 30.131 523.609 

Dotatie van het boekjaar 14.548 1.617 16.165 

Vrije reserves op 31 december 508.026 31.748 539.774 
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3.3 Beoordeling van de interne controle 
De opstelling van het verslag over de beoordeling van het internecontrolesysteem is conform de circulaire NBB_2015_21 over de 
interne controle alsook de COSO-normen 2013.  

 

In termen van controleomgeving: 

 heeft Ethias aandacht voor de naleving van de integriteit en van de ethische waarden die zij uitdraagt; 
 

 wil Ethias haar doelstellingen bereiken door een duidelijke definitie van haar organische structuren, van de passende 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
 

 toont Ethias haar engagement om competente medewerkers aan te trekken, te vormen en te fideliseren in 
overeenstemming met de doelstellingen van haar driejarenplan; 
 

 voert Ethias voor al haar medewerkers de plicht in om hun verantwoordelijkheden op het vlak van interne controle op te 
nemen. 

 

In termen van risicobeoordeling:  

 ziet Ethias erop toe duidelijk de doelstellingen te bepalen die een identificatie en een beoordeling van de risico's verbonden 
aan haar doelstellingen verzekeren; 
 

 identificeert zij de risico's verbonden aan de realisatie van haar doelstellingen in het geheel van haar 
verantwoordelijkheidsperimeter en analyseert zij deze risico's regelmatig teneinde de geschikte beheermodaliteiten voor 
deze risico's te bepalen; 
 

 integreert zij het interne en externe frauderisico in haar beoordeling van de risico's die de realisatie van haar doelstellingen 
in het gedrang kunnen brengen; 
 

 identificeert en beoordeelt zij regelmatig de wijzigingen die een significante impact zouden kunnen hebben op haar 
internecontrolesysteem. 
 

In termen van controleactiviteit:  

 
 implementeert en/of herziet Ethias haar controleactiviteiten door middel van richtlijnen die de beoogde doelstellingen 

preciseren, en procedures die deze richtlijnen activeren.  
 

 selecteert en ontwikkelt Ethias de controleactiviteiten, met inbegrip van de algemene informaticacontroles, die bijdragen 
tot het behoud of de vermindering van de risico's verbonden aan de realisatie van haar doelstellingen aan aanvaardbare 
niveaus. 

 

In termen van informatie en communicatie:  

 
 communiceert Ethias intern de informatie die vereist is voor de goede werking van de andere componenten van de interne 

controle, meer in het bijzonder door het verkrijgen van relevante en kwaliteitsvolle informatie. 
 

 communiceert Ethias met derden over de punten die de werking van overige componenten van de interne controle kunnen 
treffen. 
 

In termen van sturing: 

 
 realiseert Ethias permanente en/of punctuele beoordelingen om te controleren of de componenten van de interne controle 

wel degelijk zijn ingevoerd en werkzaam zijn.  
 

 communiceert zij, te gepasten tijde, een beoordeling van de tekortkomingen van de interne controle aan de 
verantwoordelijken van de corrigerende maatregelen, met name aan het Directiecomité, aan het Audit- en Risicocomité 
van Ethias nv en aan het Auditcomité van Ethias Gemeen Recht ovv. 
 

Zoals bij elk intern controleapparaat kan het door Ethias Gemeen Recht ovv ingevoerde systeem slechts een absolute garantie bieden 
wanneer de risico’s volledig uitgesloten zijn. Het systeem verschaft dan ook slechts een redelijke mate van zekerheid met betrekking 
tot de verwezenlijking van haar doelstellingen. Het systeem evolueert voortdurend en werd in 2016 versterkt via:  

 
 de regelmatige herziening van haar interne beleidslijnen op maat van de risicoappetijt; 

 

 de bepaling van een beleid inzake commerciële gestes; 
 

 De voortzetting van het Solvency II-project. Meer bepaald de invoering van een gegevensbeheer en de optimalisering van 
de documentering van de processen; 
 

 de sensibilisering van de medewerkers voor de rollen van de onafhankelijke controlefuncties. 
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Het internecontrolesysteem van Ethias is evenwel nog op bepaalde punten voor verbetering vatbaar en verplicht ons om onze 
verbeterinspanningen voort te zetten. 

3.4 Belangrijke risico's (blootstelling en beheerbeleid) en gebruik 
van de financiële instrumenten van de vennootschap 

3.4.1 Governance inzake risicobeheer 

De belangrijkste banden tussen Ethias Gemeen Recht ovv en Ethias nv zijn de volgende: de onderlinge 
 

- bezit het equivalent van 25 % (- 3 aandelen) van Ethias nv via haar participatie in Vitrufin; 
- herverzekert bij Ethias nv 95 % van haar activiteiten "Arbeidsongevallen Wet van 1967", op basis van een "quota share"-

verdrag; 
- besteedt het geheel van haar operationele activiteiten alsook deze die betrekking hebben op de uitoefening van de 

onafhankelijke controlefuncties, bepaald door de controlewet van 13 maart 2016, eveneens uit aan Ethias nv. 
 
De onderlinge heeft aldus geen enkele medewerker op haar pay-roll, met uitzondering van de verantwoordelijke voor de opvolging 
van de uitbesteding van de operationele activiteiten en van de Risk Officer, verantwoordelijk voor de opvolging van de onafhankelijke 
controlefuncties die aan Ethias nv zijn uitbesteed. 
Beiden worden als onafhankelijk van Ethias nv erkend en hebben als opdracht de belangenconflicten tussen Ethias Gemeen Recht 
ovv en Ethias nv, waarvan de Directiecomités zijn samengesteld uit dezelfde leden, te voorkomen (of te beheren, indien zij zich 
voordoen). 
 
De hieronder beschreven governanceprincipes zijn zowel van toepassing voor Ethias nv als voor Ethias Gemeen Recht ovv, maar de 
operationele implementatie ervan gebeurt via de hierboven vermelde uitbestedingsovereenkomst. Dit zou moeten bijdragen tot het 
waarborgen van de uniciteit van de doelstellingen en waarden die gemeenschappelijk zijn voor de gehele Ethias-groep, alsook van 
de regels en de controle van hun implementatie. 

Het deugdelijk bestuur van een verzekeringsonderneming vereist de invoering van de volgende functies: interne audit, compliance, 
riskmanagement en actuariële controle. Dit zijn niet enkel onafhankelijke controlefuncties, maar ook governancefuncties. Hun 
besluiten en adviezen vertalen zich in maatregelen voor de versterking van de beheersstructuur, de organisatie en de interne controle. 
Deze functies zijn zodanig gestructureerd dat zij drie "defensielijnen" vormen:  

Eerste defensielijn - De dagelijkse opvolging van de risico's 

De eerste defensielijn wordt verzekerd door de operationele lijnen en de ondersteunende functies (boekhouding, IT, human resources, 
beheerscontrole, strategische cel...). Deze defensielijn bestaat uit personen die instaan voor de risicocontrole aangezien zij dagelijks, 
in alle taken die moeten worden uitgevoerd, de principes van een doeltreffend risicobeheer integreren (toepassing van de controles, 
vierogenprincipe, enz.). 

De operationele lijnen en de supportfuncties zijn verantwoordelijk voor de activiteiten die hen worden toegekend. Zij zijn bijgevolg als 
dusdanig verantwoordelijk voor het beheer van de risico's die voortvloeien uit deze activiteiten: toepassing van de risicobehandeling 
en implementatie van de actieplannen. 

Ethias ziet erop toe dat alle werknemers een goed begrip hebben van de risico's die de goede realisatie van de activiteiten waarmee 
zij belast zijn kunnen bedreigen. Zo is iedere werknemer verantwoordelijk voor de identificatie en de beoordeling van de risico's die 
permanent worden gelopen. 

Dankzij een netwerk van "risicocorrespondenten" in de operationele lijnen en de supportfuncties, gevormd door de riskmanagement-
correspondenten, kunnen de technische competenties van de experten op het terrein worden benut. Deze correspondenten zijn 
contactpersonen die aan de Chief Risk Officer ("CRO") de informatie moeten geven die vereist is voor de goede organisatie van het 
risicobeheer. 

Tot slot wordt de actuariële expertise op twee niveaus vertegenwoordigd: op het niveau van de eerste verdedigingslijn, m.a.w. in de 
operationele lijnen, om de actuariële werkzaamheden uit te voeren ten dienste van de tariefoperaties en -aspecten (bijvoorbeeld de 
berekening van reserves) alsook op het niveau van de tweede verdedigingslijn via het departement Actuariële Controle die afhangt 
van de CRO (zie volgend deel). 

Tweede defensielijn - De supervisie over de risico's 

De tweede defensielijn wordt verzekerd door de entiteiten die hiërarchisch afhangen van de CRO: compliance, riskmanagement en 
actuariële controle. De CRO is lid van het directiecomité, hetgeen een rechtstreekse communicatie van de risicoverbonden problemen 
naar het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming mogelijk maakt. 

De Chief Risk Officer moet zich ervan verzekeren dat de risicobeheerstructuur van Ethias operationeel is en de doeltreffendheid ervan 
verbeteren. De entiteiten die hiërarchisch afhangen van de CRO staan hem bij in zijn evaluatie van het risicoprofiel van de 
vennootschap, van de afstemming ervan op de strategie en de risicoappetijt alsook bij de identificatie van de toekomstige risico's.  

Deze defensielijn, die onafhankelijk is van de eerste, handhaaft een methodologisch kader en onderliggende processen die toelaten 
de geïmplementeerde risicobeheerstructuur te controleren en te superviseren. Bij overschrijding van het door de Raad van bestuur 
van Ethias Gemeen Recht ovv gewenste risicoprofiel komt zij tussen op het operationele niveau om wijzigingen aan te vatten en de 
eerste defensielijn te ondersteunen bij het oplossen van de problemen. 
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Om de risicogovernance te versterken heeft het directiecomité van Ethias tot slot beslist om vijf comités op te richten die gewijd zijn 
aan het risicobeheer van zowel Ethias nv als Ethias Gemeen Recht ovv: 

 het Comité Risico's; 

 het Strategisch Investeringscomité; 

 het Comité Verzekering-Herverzekering; 

 het Comité Opvolging van de Operationele Risico's; 

 het ALCO (Asset Liability Committee). 

Deze comités zijn in feite opvolgings-, beslissings- en rapporteringsinstrumenten op het vlak van risico's. Elk comité wordt voorgezeten 
door een lid van het directiecomité. De CRO is aanwezig op ieder comité gewijd aan het risicobeheer. Het was de wens van het 
directiecomité en van de raden van bestuur van Ethias nv en Ethias Gemeen Recht ovv om “sterke comités” op te richten teneinde 
een doeltreffende “risk governance” binnen de twee onderneming te organiseren. Met dit doel werden ook de verantwoordelijkheden 
van ieder comité duidelijk vastgelegd door middel van een huishoudelijk reglement. 

Derde defensielijn - De onafhankelijke evaluatie 

De derde defensielijn wordt verzekerd door de interne audit en deze defensielijn levert een onafhankelijk overzicht van de kwaliteit 
van de procedures inzake identificatie, meting en controle van de risico's. Om haar onafhankelijkheid te verzekeren brengt deze 
entiteit rechtstreeks verslag uit aan de CEO.  

3.4.2 Solvency II 

Het Directiecomité heeft de lancering van het “Programma Solvency II” al sinds november 2009 goedgekeurd. Dit programma is een 
geheel van transversale projecten binnen de onderneming met betrekking tot de governance, de modellering, de IT, het beheer van 
de databases en de ontwikkeling van processen om de vereiste Solvency II-normen te bereiken.  

De invoering van de infrastructuur en de processen inzake Solvency II gebeurde met voortdurende inachtneming van de potentiële 
synergieën op het niveau van Ethias als geheel - bijvoorbeeld: 

 De gegevensbehoefte zal onder meer worden gedekt door een bedrijfsdatawarehouse, 

 De vereisten inzake productietermijnen van de Solvency II-rapporten bevatten een globaal "Fast Close"-programma (project 
met als doel de termijnen voor de overdracht van gegevens die noodzakelijk zijn voor de productie van alle interne en 
wettelijke rapporten te verkorten), 

 De gegevensvereisten leidden tot de invoering van een globaal project voor gegevensbeheer, 

De aankoop van een simulatietool Niet-Leven laat toe beter rekening te houden met de risico's in de ondernemingsbeslissingen. 

3.4.3 Verzekeringsrisico's 

Het beheer van de verzekeringsrisico's is als volgt opgenomen in het beheer van Ethias Gemeen Recht ovv en van Ethias nv: 

1. In collectiviteiten volgen de onderschrijvers de onderschrijvingsgidsen die de beperkingen inzake onderschrijving 
vastleggen, zowel op het vlak van de algemene en specifieke contractvoorwaarden als op het vlak van de tarifering en de 
hoogte van het risico. Zij bepalen ook het bevoegdheidsniveau toegekend op basis van het hiërarchische niveau en de te 
volgen procedures, waarbij een acceptatiebureau fungeert als laatste instantie op operationeel niveau. 

2. De diensten actuariaat en herverzekering bepalen de noden van de onderneming op het vlak van herverzekering. De 
overeenkomsten worden jaarlijks herzien op basis van de onderschrijvingscapaciteiten van de onderneming en van de 
vragen van de productie. 

3. De tarieven worden vastgesteld door de actuarissen-tarifeerders en zijn onderworpen aan het advies van de Actuariële 
Controle. De actuariële controle geeft ook, op onafhankelijke wijze, advies aan het directiecomité over de technische 
rentabiliteit van de producten, over het herverzekeringsplan, over de toereikendheid van de technische voorzieningen, over 
het ALM-beheer en over het winstdeelnemingsplan. 

4. Het comité verzekering & herverzekering volgt de technische risico’s van de bestaande producten op, analyseert de 
mitigerende acties van de technische risico’s, analyseert de wijzigingen aan de bestaande producten of de nieuwe 
productvoorstellen en superviseert het herverzekeringsprogramma. Het brengt verslag uit aan het directiecomité voor 
validatie. 

5. De businesslijnen stellen jaarlijks een verslag op betreffende de technische risico's waaraan de onderneming is 
blootgesteld. Dit verslag belicht de risicoprofielen in portefeuille alsook het belang ervan en brengt de resultaten van de 
analyses over de toereikendheid van de reserves. Het verslag wordt onderzocht door het comité verzekering en 
herverzekering en wordt vervolgens voorgelegd aan het directiecomité dat, indien nodig, de corrigerende maatregelen 
neemt die zich opdringen. Het verslag wordt tevens voorgesteld aan het audit- en risicocomité dat hierover verslag uitbrengt 
aan de raad van bestuur. 

6. Elk nieuw product en elke wijziging van bestaande producten wordt vooraf geanalyseerd door de Directie “product- & market 
management” voor de particulieren en door de directies Leven en BOAR voor de collectiviteiten. Het product wordt in al zijn 
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aspecten bestudeerd: marketing, juridisch, fiscaal, rendabiliteit, ALM-verplichtingen, compliance… overeenkomstig de 
procedure inzake de ontwikkeling van een nieuw product of de wijziging van een bestaand product door het DC. 

 

3.4.4 Financiële risico's 

Het beheer van de financiële risico’s is op de volgende wijze opgenomen in het beheer van de onderneming: 

1. De financiële beheerders zijn verplicht de investeringsfilosofie en de investeringscode te respecteren en erover te waken 
dat hun posities de financiële limieten niet overschrijden en de asset allocation respecteren. 

2. De directie financiën organiseert wekelijks een tactisch comité investering dat beslist over de acties die moeten worden 
gevoerd enerzijds in het kader van bovenvermelde beperkingen en anderzijds op basis van de gedragslijnen en 
beslissingen die voortvloeien uit het strategisch investeringscomité. 

3. Het strategisch investeringscomité heeft als opdracht de investeringsrichtlijnen vast te leggen en de portefeuille op te volgen 
in functie van het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsbeleid. Het brengt verslag uit aan het directiecomité 
voor validatie. 

4. De samenstelling en de waarden van financiële portefeuilles worden maandelijks gecontroleerd via het "Investment 
Dashboard". Een driemaandelijks verslag over de financiële risico's geeft een globaal overzicht van de financiële risico’s 
waaraan de onderneming is blootgesteld. Het bevat de blootstellingsprofielen per risico van de activa in portefeuille en toont 
de resultaten van de gevoeligheidsanalyses voor de waarde van de portefeuilles. 

3.4.5 ALM-risico's 

Een driemaandelijks ALM-verslag laat toe om het activa-passivabeheer en de liquiditeitssituatie te diagnosticeren en om de nodige 
corrigerende maatregelen voor te stellen. Dit verslag wordt geanalyseerd door het comité ALCO. De besluiten worden voorgesteld 
aan het directiecomité dat eventueel de corrigerende maatregelen neemt die zich opdringen en die het mogelijk maken om bepaalde 
risico's specifiek te sturen. Een samenvattend verslag wordt overgemaakt aan de Rvb. 

De opdracht van het comité ALCO bestaat erin om bij te dragen aan de bescherming van Ethias Gemeen Recht ovv op het vlak van 
rendabiliteit, liquiditeit en Solvency II-positionering. Het comité staat in voor het valideren van de strategieën inzake ALM, investering, 
commerciële ontwikkeling en het verzekeren van de opvolging hiervan, het valideren van de SAA (Strategic Asset Allocation), het 
verzekeren van de coherentie met de risk appetite, het valideren van de toekenning van restorno’s en van winstdeelnames. 

3.4.6 Operationele risico's 

Met betrekking tot de operationele risico’s heeft Ethias Gemeen Recht ovv de typologie van Bazel II aangenomen. Hierin worden de 
belangrijke operationele risico’s die tot zware verliezen kunnen leiden in zeven categorieën onderverdeeld:  

 interne fraude,  

 externe fraude,  

 praktijken op het gebied van werkomstandigheden en veiligheid op de werkplaats,  

 cliënten, producten en ondernemingspraktijken,  

 uitvoering, levering en procesbeheer,  

 schade aan fysieke activa,  

 verstoring van bedrijfsactiviteiten en systeemfalen. 

In een streven naar optimalisatie werd de informatiebeveiliging en de continuïteit van de activiteiten geïntegreerd in het beheer van 
de operationele risico’s. 

De Chief Risk Officer is overgegaan tot het in kaart brengen van de risico’s verbonden aan de businessprocessen. Deze risico's zijn 
ingedeeld op basis van frequentie/impact en ingedeeld in categorieën met behulp van een proces van zelfevaluatie en daarna een 
evaluatie met assistentie. Een reeks van uit te voeren acties werd geselecteerd en geïmplementeerd. De risicokartering is een steeds 
terugkerende procedure. 

De Chief Risk Officer heeft ook het volgende op punt gesteld: 

 een procedure om operationele incidenten van allerlei aard naar boven te doen doorstromen. Dit zou op termijn moeten 
toelaten om de incidenten van structurele aard op te sporen;  

 een procedure inzake informatiebewaking die toelaat de bedreigingen op te volgen waarmee de onderneming zou kunnen 
worden geconfronteerd. 

Het administratieve klachtenbeheer en de analyse van de klachtenstatistieken valt eveneens onder de Chief Risk Officer. 

Het Comité Opvolging van het Operationele Risico staat in voor de opvolging van het operationele risico (met inbegrip van de 
conformiteitsrisico’s) en analyseert en stelt richtsnoeren voor m.b.t. de overeenstemmende mitigerende/beheersmaatregelen. Het 
brengt verslag uit aan het Directiecomité voor validatie. 
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3.4.7 Onzekerheden inzake de beoordeling van de deelneming gehouden in 
Vitrufin nv 

Zoals hierboven vermeld hebben omstandigheden die zijn opgedoken sinds juli 2016 ons ertoe gebracht om een waarderingstest uit 
te voeren voor deze deelneming. Deze leidde tot de boeking van een waardevermindering van 489 997 000 euro. Deze 
waardevermindering werd geschat verwijzend naar een deelnemingswaarde van 10 000 000 euro. Teneinde deze te bepalen werd 
er een stochastisch model gebruikt en moesten hypotheses worden aangenomen die per definitie leiden tot de onzekerheid in het 
alzo bepaalde bedrag. In dit verband verwijzen wij naar toelichting 23 van de jaarrekeningen. 

3.5 Herverzekering 
Het herverzekeringsprogramma van Ethias Gemeen Recht ovv past in het kader van de mandaatovereenkomst inzake beheer en 
dienstverlening afgesloten met Ethias nv. 

De verzekeringsactiviteiten van Ethias Gemeen Recht ovv zijn beperkt tot de verzekeringen Arbeidsongevallen. De voornaamste 
risico's betreffen de ongevallen op de arbeidsweg of de rampen op de werkplaats (instortingen, explosies...). 

95 % van haar activiteiten zijn herverzekerd door Ethias nv door middel van een quota-share verdrag. De resterende 5 % worden 
herverzekerd samen met de verdragen van Ethias nv. 

3.6 Informatie betreffende milieu- en personeelsaangelegenheden 
Stevig verankerd in een dynamisch meerjarenplan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen schenkt Ethias zeer in het 
bijzonder aandacht aan de ecologische en maatschappelijke gevolgen van haar activiteiten. Op ecologisch vlak maakte deze 
bewustmaking voor duurzame uitdagingen het voorwerp uit van verschillende realisaties in het tweede Actieplan MVO 2009-2013, 
acties die worden voortgezet in het nieuwe plan 2014-2019. 

Eén van de acties die Ethias in het kader van dit meerjarenplan ontwikkelde, is de invoering van een kordaat beleid in de volgende 4 
domeinen: 

 Vermindering van haar verbruik van fossiele energie; 

 Vermindering van de CO2-uitstoot door haar activiteit; 

 Beheer van afval, verpakkingen en gebruikte verbruiksgoederen; 

 Leveranciersbeheer afgestemd op criteria inzake ethiek, duurzaamheid en nabijheid. 

Om deze doelstellingen te bereiken lanceerde Ethias in 2012-2013 de volgende belangrijke projecten die sindsdien worden voortgezet 
en die een aanvulling zijn op de vorige investeringen: 

 Maatschappelijk verantwoorde aankopen: bepaling van selectiecriteria voor de leveranciers (nabijheid, duurzame/ethische 
criteria, IAO...); 

 Milieubeheer: kwantificering van de verbruiksdaling (energie, water, papier, afval) met name bij het afsluiten van een CAO 
90. Hierdoor kon het verbruik van wit papier en oranje drinkbekers met 5 % worden verminderd over een periode van 3 
maanden en vergeleken met dezelfde periode in 2015. Invoering van de corrigerende en/of innoverende maatregelen om 
onze uitstoot te verminderen (automatisch uitschakelen van verlichting + machines, enz.); 

 CSR-certificering: meetbare en objectiveerbare certificering voor U&I ISAE 3000; 

 Duurzaam vastgoed: technische inrichting van de regionale zetels; 

 Mobiliteit: aanpassing infrastructuur aan de "groene mobiliteit" en aanmoediging van zachte mobiliteit. 

In detail, de hieronder vermelde acties, die in 2012-2013 werden ondernomen, blijven voortduren: 

 Onderschrijving van contracten voor groenstroomlevering waarbij voorrang wordt gegeven aan het "garantielabel van 
groene oorsprong". Deze waarborgt de levering van energie opgewekt door hydro-elektriciteit, windkracht, cogeneratie of 
zonne-energie; 

 In partnership met de vennootschap CO2Logic, jaarlijkse meting van de koolstofvoetafdruk die resulteert in actievoorstellen 
om de voetafdruk te verminderen. 

 Partnership met bpost voor de CO2-compensatie voor postverzendingen; 

 Invoering van een "slowfood" beleid in het personeelsrestaurant (98 000 maaltijden/jaar) en keuze van lokale leveranciers 
die zich aansluiten bij het restaurantcharter van Ethias en de duurzaamheids-/duurzame landbouw-/biolabels; 

 Invoering van het concept van "duurzame" commerciële agentschappen; 

 Modernisering van de productie-uitrustingen en van het verwarmings-/aircobeleid  

 Introductie van "duurzame, maatschappelijke en lokale" keuzecriteria bij de selectie van goederen en leveranciers.  

 Aanvraag van de internationale certificering ISAE 3000 in management van de prestaties op ecologisch vlak. 
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Ethias is zich ervan bewust dat de CO2-uitstoot verbonden aan het woon-werkverkeer een belangrijke impact heeft op het milieu. Zij 
ontwikkelde daarom een mobiliteitsplan rond verschillende punten. Zowel het gebruik van het openbaar vervoer als carpooling werden 
gepromoot onder het personeel. Bovendien verleende Ethias, in partnership met het Waalse Gewest, haar steun en haar 
medewerking aan het project "Friday Bikeday" om andere alternatieven voor het woon-werkverkeer te promoten. Met deze actie 
behaalde Ethias het 5-sterrenlabel "Tous vélos actifs". Er worden momenteel projecten ontwikkeld om de vastgoedinfrastructuur aan 
te passen aan deze problematiek. Als maatschappelijk verantwoordelijke speler ondersteunde Ethias eveneens alternatieve 
mobiliteitsprogramma's die uitgaan van de openbare overheden, zoals 'Covoit-stop'. Sinds twee jaar stelt Ethias tijdens de 
middagpauze fietsen, waaronder ook elektrische fietsen, ter beschikking van het personeel. Voorts werd een gratis oplaadpunt voor 
elektrische fietsen geïnstalleerd in de parkeergarage. 

De onderneming past sinds 2008 een milieumaatregel toe voor haar bedrijfsvoertuigen: er werd een maximale CO2-uitstoot vastgelegd 
voor ieder type van bedrijfsvoertuig. De beheersing van de koolstofuitstoot is een belangrijk actiepunt voor Ethias. Daarenboven 
publiceert Ethias in haar ondernemingsverslag haar eigen CO2-rapport. Centraal hierin staat de CO2-voetafdruk van de onderneming 
(berekend door CO2logic). Over een periode van vijf jaar kon Ethias haar CO2-voetafdruk met de helft verminderen. Als verzekeraar 
die bewust is van de impact van de ongunstige weersomstandigheden op de schadelast van haar verzekerden lanceerde Ethias vanaf 
2012 een waarschuwings- en preventiedienst bij risicovolle weersomstandigheden bestemd voor de lokale overheden. De 
bekommernis van Ethias om duurzame gedragingen te doen doorsijpelen in de onderneming vertaalde zich door de wil van de 
onderneming om innovatieve verzekeringstarieven aan te bieden voor elektrische/hybride voertuigen of voor bestuurders die hun 
aantal kilometers per jaar willen verminderen. 

Bovendien zag Ethias, met respect voor haar waarden van menselijkheid en ethiek, erop toe dat de algemene voorwaarden van alle 
bestelbonnen een artikel bevatten volgens dewelke de leverancier zich ertoe verbindt de basisprincipes van de IAO (Internationale 
Arbeidsorganisatie) na te leven en te doen naleven door zijn eventuele onderaannemers: verbod op kinderarbeid, naleving van de 
syndicale vrijheid, afschaffing van iedere vorm van dwangarbeid, verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en beroepsuitoefening. 
Zo sensibiliseert de onderneming ook haar onderaannemers voor deze problematiek. De ethische investeringscode van Ethias, met 
een zwarte lijst van investeringen gebaseerd op een internationale indexering van een extern orgaan (RFA), integreert eveneens 
deze nalevingscriteria van de IAO-normen, bovenop het verbod op ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn 
bij de productie en de verkoop van controversiële wapens (verarmd uranium, clusterbommen, anti-persoonsmijnen). Ons 
bedrijfsrestaurant geeft voorrang aan lokale seizoensgroenten die biologische worden geteeld. Sinds 2014 zet Ethias deze koers 
voort door in haar aanbestedingen van werkzaamheden de product- en technische varianten met een ecologisch duurzaam label te 
integreren. Deze denkoefening moet toelaten een echt verantwoord alternatief aan te bieden. 

Vanuit sociaal oogpunt heeft ons beleid als doel de transformatie te ondersteunen die nodig is om de uitdagingen van het volgende 
decennium aan te gaan en onze organisatie te versterken. De vele acties die ondernomen zijn om Ethias te versterken hebben en 
zullen een impact hebben op de werkkracht. Anderzijds zal de context ons in de komende jaren verplichten om de toewijzing van 
middelen te optimaliseren teneinde de structurele aanwervingen te beperken. In deze context is de DHR, met de steun van het 
Directiecomité, gestart met een diepgaande denkoefening om de organisatorische architectuur van Ethias opnieuw uit te vinden en 
onze uitdagingen te kunnen aangaan: 

• Het bieden van een hogere klantervaring in een digitale wereld  

• Het ontwikkelen van de financiële flexibiliteit en het concurrentievoordeel van de onderneming 

• Het ontwikkelen van een moderne en uitnodigende werkomgeving voor de teams  

Aldus werden of zullen verschillende HR-hefbomen zoals een nieuw loon- en talentmanagementbeleid worden uitgerold. In deze 
context van verandering zullen onze investeringen in opleidingen toenemen. Hiertoe hebben wij een specifiek begeleidingsprogramma 
voor de verandering ingevoerd zonder evenwel de technische opleidingen uit het oog te verliezen. Ten aanzien van deze evoluties 
blijft het evenwel van belang om een zeer hoog expertisedomein te handhaven op technisch (verzekeringen), commercieel en 
managementvlak. 

Primordiale motiveringselementen zijn de werkomstandigheden, waarvan de kwaliteit het resultaat is van een permanente en 
constructieve dialoog met de vakbondsorganisaties. 

4 Gebeurtenissen die na de afsluiting van het 
boekjaar hebben plaatsgevonden 

Benoeming van een nieuwe CEO 

Op 30 maart 2017 heeft de Raad van bestuur van Ethias Gemeen Recht ovv de heer Philippe Lallemand aangesteld als CEO van de 
onderneming. 
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5 Informatie over de omstandigheden die een 
aanzienlijke invloed kunnen hebben op de 
ontwikkeling van de vennootschap 

5.1  Reglementaire evoluties 
De gebruikte standaard methodes, hypothesen en parameters in de berekening van het volgens de standaardformule vereiste 
solvabiliteitskapitaal zullen eind 2018 worden herzien. Dit heronderzoek wil het Solvency II-stelsel aanpassen aan de marktevoluties 
en hierin de praktische ervaring opnemen die verworven werd tijdens de eerste jaren van de toepassing ervan. De Europese 
toezichthouder op de verzekeringen en de bedrijfspensioenen (EIOPA) vatte eind 2016 een raadpleging bij de stakeholders van de 
sector aan om de aanpassingen te identificeren die moeten worden doorgevoerd in de kalibrering van de SCR in standaardformule.  
De reglementaire onzekerheid met betrekking tot deze herziening en het potentieel in aanmerking nemen van een SCR spread op de 
overheidsobligaties zou een significante impact kunnen hebben op de wettelijke solvabiliteitsratios van de ondernemingen.  

5.2 Technologische evoluties 
Ethias startte met een omvangrijk technologisch transformatieprogramma ter ondersteuning van haar ambities.  

Dit programma omvat de aankoop van nieuwe informaticatools die toelaten een antwoord te bieden op de toekomstige behoeften van 
onze cliënten en de performativiteit in het algemeen te verbeteren. Deze tools zullen met name de uitrol van de omnichannel-strategie 
(e-commerce, social media, enz.) ondersteunen. Dit programma omvat ook de modernisering van de informatica-architectuur, die de 
activiteit Niet-Leven ondersteunt, via de Guidewire-toepassing.  

Om de integratie en het gebruik van Guidewire binnen Ethias voor te bereiden ging in december 2015 het implementeringsprogramma 
"Century" van start. Century heeft als doel alles in het werk te stellen opdat Guidewire volledig operationeel zou zijn in 2019. Dit 
programma besteedt ook aandacht aan de noodzakelijke opleiding en begeleiding bij een dergelijk transformatieproces. Het doel is 
om de 1ste operationele uitrol in de loop van het 4de trimester 2017 te verzekeren. 

6 Rechtvaardiging van de onafhankelijkheid en de 
competentie van de leden van het audit- en 
risicocomité van Ethias Gemeen Recht ovv 

Het auditcomité is samengesteld uit vijf niet-uitvoerende bestuurders, waaronder twee onafhankelijke bestuurders. Om de efficiëntie 
van dit comité te versterken, nemen ook de voorzitter van het directiecomité, de interne auditor, de CRO en, in voorkomend geval, de 
erkende commissaris deel aan de vergaderingen, zonder er evenwel lid van te zijn.  

Het auditcomité wordt voorgezeten door de heer Jean-Pierre Grafé en is verder samengesteld uit mevrouw Durez en de heren Oswald 
Adriaensen, Walter Van Pottelberge en Alexander Vercamer. 

De h. Grafé is doctor in de rechten en ereadvocaat gespecialiseerd in handelsaangelegenheden en zijn politieke loopbaan omspant 
vele jaren. Als lid van het toezichtcomité en vervolgens bestuurder van Ethias Gemeen Recht ovv gedurende vele jaren was hij 
voorzitter van de raad van bestuur van 2001 tot 2007. De h. Grafé was ook voorzitter van het college van commissarissen van 
Intermosane en voorzitter van de raad van bestuur van het "Office Régional de l’Informatique" en van de Permanente Commissie 
"Handels- en Economisch Recht" van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Mevr. Durez is handelsingenieur en doctor in de toegepaste economische wetenschappen. Zij was professor aan de Universiteit van 
Bergen-Henegouwen gedurende meerdere jaren en heeft bovendien een rijke ervaring in de financiële sector opgebouwd. Zij was 
regente bij de NBB, lid van de toezichtsraad van de CBFA, bestuurster van Belfius, CFO en vervolgens voorzitster van de raad van 
bestuur van bpost. 

De h. Adriaensen volgde een opleiding burgerlijk ingenieur en beschikt over een grote ervaring in het financiële domein. Hij was 
onder meer lid van de commissie voor bank- en financiewezen en van de auditcomités van de Generale Bank en Fortis Bank. Als 
voormalig lid van het toezichtcomité en vervolgens als bestuurder van Ethias Gemeen Recht ovv gedurende vele jaren beschikt hij 
over een grondige kennis van de activiteiten van de onderneming. Hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door 
artikel 526 ter van het Wetboek der vennootschappen. 

De h. Van Pottelberge heeft een master in de fysica, een master in de actuariële wetenschappen en een diploma in corporate 
governance. Hij beschikt over ruime ervaring zowel binnen ondernemingen in de financiële sector als in bedrijfsbeheer. Sinds 
meerdere jaren is hij bestuurder van Argenta Bank, van Argenta Verzekeringen, van de Argenta Groep nv en van Capricorn Venture 
& Partner. Hij was overigens bestuurder van Nipponkoa Europe London, van Unibreda, van Justitia en van Vanbreda Risk & Benefits. 
Hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door artikel 526 ter van het Wetboek der vennootschappen. 
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De h. Vercamer volgde een opleiding maatschappelijk assistent - studierichting sociale politiek en bedrijfsbeheer (UAMS). Hij werkte 
als mandataris van de rechtbank en van het arbeidshof bij de juridische dienst van het ACV en als lector aan de Sociale Hogeschool 
KVMW in Gent. In 1981 werd hij provincieraadslid van Oost-Vlaanderen. Vandaag is hij als eerste gedeputeerde onder meer belast 
met communicatie, financiën, intergouvernementeel beleid, landbouw en platteland. Hij beschikt bovendien over mandaten binnen 
met name de Universiteit van Gent, de Hogeschool van Gent, het Universitair ziekenhuis van Gent, Adinfo, Logins en CEVI. 
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7 Externe functies uitgeoefend door de leiders van 
Ethias Gemeen Recht ovv (op 31/01/2017) 

Overeenkomstig de CBFA-circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA betreffende de uitoefening van externe functies door de bedrijfsleiders 
van onder meer verzekeringsmaatschappijen, publiceren wij de lijst van de externe functies uitgeoefend door de bestuurders en de 
effectieve leiders van Ethias Gemeen Recht ovv in andere vennootschappen dan deze waarmee Ethias Gemeen Recht ovv nauwe 
banden onderhoudt. 

Zijn niet opgenomen in deze lijst de externe functies uitgeoefend in instellingen van collectieve belegging, 
patrimoniumvennootschappen en zogenaamde "managementvennootschappen". 

Bestuurders van Ethias Gemeen Recht ovv 

Naam Maatschappij Maatschappelijke zetel Uitgeoefende functie 

Adriaensen Oswald Wonen Marcel Mollelaan 17 

9060 Zelzate 

Voorzitter van de Raad van bestuur 

Demeyer Willy Port autonome de Liège quai de Maestricht 14 

4000 Liège 

Voorzitter van de Raad van bestuur 

 Société de développement de 

Liège-Guillemins 

rue Sainte-Marie 5/5 

4000 Liège 

Voorzitter van de Raad van bestuur 

Durez Martine IMBC rue des Quatre Fils Aymon 14 

7000 Mons 

Bestuurder 

 IMBC Capital Risque rue des Quatre Fils Aymon 14 

7000 Mons 

Bestuurder 

 IMBC Convergence rue des Quatre Fils Aymon 14 

7000 Mons 

Bestuurder 

 N.M.B.S. Frankrijkstraat 56 

1060 Brussel 

Bestuurder 

 Proximus (Beursgenoteerde 

vennootschap) 

Koning Albert II-laan 27 

1030 Brussel 

Bestuurder 

Grafé Jean-Pierre Liège-Airport Aéroport de Bierset, Bâtiment 44 

4460 Grâce-Hollogne 

Bestuurder 

 Liège-Airport Security Aéroport de Bierset, Bâtiment 44 

4460 Grâce-Hollogne 

Voorzitter van de Raad van bestuur 

 Société de développement de 

Liège-Guillemins 

rue Sainte-Marie 5/5 

4000 Liège 

Bestuurder 

Henin Olivier B-Logistics Koning Albert II-laan 37 

1030 Brussel 

Bestuurder 

 Brussels Airport Company Reyerslaan 80 

1030 Brussel 

Bestuurder 

 Eurofima Rittergasse 20 

CH-4051 Basel 

Bestuurder 

 Eurogare Place de Bronckaert, 26 

4000 Liège 

Bestuurder 

 Fedimmo Waversesteenweg 1945 

1160 Brussel 

Voorzitter van de Raad van bestuur 

 Sabena Aerospace Engineering E. Mounierlaan 2 

1200 Brussel 

Bestuurder 

 Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij 

(Financiële holding) 

Louizalaan 54/1 

1050 Brussel 

Ondervoorzitter van de Raad van bestuur  

 Thi Factory Stefaniaplein 20 

1050 Brussel 

Bestuurder 

Teerlinck Paul Incubatie en Innovatiecentrum 

Universiteit Gent 

Technologiepark 3 

9052 Gent 

Bestuurder 

 Jobpunt Vlaanderen Technologielaan 11 

3001 Heverlee 

Ondervoorzitter van de Raad van bestuur 

Van Pottelberge Walter Argenta Assuranties 

(Verzekeringsonderneming) 

Belgiëlei 49-53 

2018 Antwerpen 

Bestuurder 

 Argenta Bank- en 

Verzekeringsgroep 

(Financiële holding) 

Belgiëlei 49-53 

2018 Antwerpen 

Bestuurder 

 Argenta Spaarbank 

(Kredietinstelling) 

Belgiëlei 49-53 

2018 Antwerpen 

Bestuurder 

 Capricorn Venture Partners 

(Investeringsmaatschappij) 

Lei 19 

3000 Leuven 

Bestuurder 

Vercamer Alexander Artexis Belgium Maaltekouter 1 

9051 Gent 

Bestuurder 
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 Kleine Landeigendom Het Volk Ravensteinstraat 12 

9000 Gent 

Bestuurder 

 Primoris Belgium Technologiepark 2/3 

9052 Gent 

Bestuurder 

Effectieve leiders van Ethias Gemeen Recht ovv 

Lallemand Philippe Techspace Aero route de Liers 121 

4041 Herstal 

Bestuurder 

 Wespavia 

(Financiële holding) 

avenue Maurice Destenay 13 

4000 Liège 

Bestuurder 

Verwilghen Benoît Fin.Co Duboisstraat 48 

2060 Antwerpen 

Bestuurder 
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8 Verslag van de commissaris over de 
jaarrekeningen van boekjaar afgesloten op 31 
december 2016 

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit 
verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 
31 december 2016, de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting. 
 
Verslag over de jaarrekening – Oordeel zonder voorbehoud 
 
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Ethias Gemeen Recht OVV (“de Vereniging”) voor het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2016, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel voor verzekeringsondernemingen, met een balanstotaal van EUR 2.155.851.018 en waarvan de resultatenrekening 
afsluit met een verlies van het boekjaar van EUR 481.774.543. 
 
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming 
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor verzekeringsondernemingen, alsook voor het 
implementeren van een interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die 
geen afwijking van materieel belang bevat, die het gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de commissaris 
 
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals deze in België werden aangenomen uitgevoerd. 
Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een 
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en 
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens 
inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het 
maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de Vereniging in aanmerking die relevant is voor 
het opstellen door de Vereniging van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten 
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de Vereniging. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde 
waarderingsregels en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de 
presentatie van de jaarrekening als geheel.  
 
Wij hebben van de raad van bestuur en van de aangestelden van de Vereniging de voor onze controle vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren. 
 
Oordeel zonder voorbehoud 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vereniging op 31 
december 2016 alsook van haar resultaten voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België 
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel voor verzekeringsondernemingen. 
 
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid 
 
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven geformuleerd oordeel, wensen wij de aandacht te vestigen op toelichting 23 van de 
jaarrekening die informatie bevat over enerzijds de indicatoren die de raad van bestuur ertoe hebben doen besluiten dat de 
deelneming in Vitrufin NV duurzaam overgewaardeerd was, en anderzijds, de berekeningsmethode en hypotheses onderliggend 
aan de inschatting van de geboekte waardevermindering op deze deelneming. 
 
 
Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing 
zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van de statuten van de Vereniging. 
 
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde 
internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de 
naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende 
verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen: 
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 Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van toepassing voor verzekeringsondernemingen. 

 

 De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire 
bepalingen. 

 

 Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten zijn gedaan of genomen. 
 

 
Gent, 1 juni 2017 
 
De commissaris 
PwC Bedrijfsrevisoren bcvba 
vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
Kurt Cappoen 
Bedrijfsrevisor 
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9 Toelichting bij de rubrieken van de balans en de 
resultatenrekening 

9.1 Balans 

9.1.1 Actief 

Rubriek C. Beleggingen 

II. Beleggingen in de verbonden ondernemingen en deelnemingen 

Deze post vertegenwoordigt hoofdzakelijk de waarde van de deelneming in Vitrufin nv, Socofe en VEH. 

Rubriek E. Vorderingen 

I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 

1.  Verzekeringnemers: het gaat voornamelijk over bedragen verschuldigd door onze verzekerden. 

3.  Overige: het betreft hoofdzakelijk de voorzieningen van verhaal. 

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen: groepeert de vorderingen bij de herverzekeraars. 

III. Overige vorderingen: omvat voornamelijk de schuldvordering ontstaan uit de lopende rekening tussen Ethias Gemeen Recht 
ovv en Ethias nv. 

Rubriek F. Overige activabestanddelen 

II. Beschikbare waarden: kasspeciën en de tegoeden, op termijn van minder dan één maand, bij de verschillende banken. 

Rubriek G. Overlopende rekeningen 

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden: inkomsten uit roerende goederen in portefeuille en verworven 
bankdeposito's in 2016 maar waarvan de inning slechts in 2017 geschiedt. 

9.1.2 Passief 

Rubriek C. Technische voorzieningen 

VI. Overige technische voorzieningen: het betreft het indexeringsfonds. 

Rubriek E. Voorzieningen voor overige risico's en lasten 

III. Overige voorzieningen: het betreft hoofdzakelijk de voorzieningen voor financiële risico’s. 

Rubriek G. Schulden 

I. Schulden uit rechtstreekse verzekeringsverrichtingen: omvat de premies betaald vóór vervaldag, de bedragen verschuldigd aan 
verschillende verzekeringnemers, de op voorhand betaalde verhalen en de uit te betalen uitkeringen. 

V.  Overige schulden 

2. Overige: vertegenwoordigt voornamelijk de stortingen in afwachting van toewijzing en de leveranciers crediteurs. 
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9.2 Resultatenrekening 

9.2.1 Technische rekening 

Rubriek 2bis : Beleggingsopbrengsten - Technische rekening Niet-Leven 

bb) opbrengsten afkomstig van andere beleggingen: de opbrengsten van beleggingen, die dekkingswaarden zijn van technische 
voorzieningen en technische schulden, zijn onder deze posten geboekt. 

Rubriek 3 : Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering - Technische rekening Niet-Leven. 

Het betreft voornamelijk opbrengsten verbonden aan intrestvergoedingen op verhaal. 

Rubriek 5 : Wijziging van de overige technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering - Technische rekening Niet-
Leven. 

Het betreft de wijziging van het indexeringsfonds in wet van 1967. 

9.2.2 Niet-technische rekening 

Rubriek 8 : Overige lasten 

Deze post omvat onder meer de nalatigheidsintresten. 
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10 Balans, resultatenrekening en toelichtingen 

Cijfers (in euro-eenheden) vastgelegd op 31 december 2016 door de Raad van bestuur van 9 mei 2017 en gecontroleerd door de 
Commissaris op 1 juni 2017 
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10.1 Balans 

Actief 2016 2015 

C.  Beleggingen 1.022.271.640 1.497.890.266 

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen 126.250.454 616.247.454 

- Verbonden ondernemingen 3.800.000 3.800.000 

1. Deelnemingen 3.800.000 3.800.000 

- Overige ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 122.450.454 612.447.454 

3. Deelnemingen 88.650.454 578.647.454 

4. Bons, obligaties en vorderingen 33.800.000 33.800.000 

III. Overige financiële beleggingen 896.014.444 881.402.770 

1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 35.259.921 34.338.131 

2. Obligaties en andere vastrentende effecten 860.754.523 847.064.639 

6. Deposito's bij kredietinstellingen - - 

IV. Deposito's bij cederende ondernemingen 6.742 240.042 

Dbis. Delen van de herverzekeraars in de technische voorzieningen 1.013.949.399 980.395.731 

III. Voorziening voor te betalen schaden 823.399.118 786.672.716 

V. Overige technische voorzieningen 190.550.281 193.723.015 

E. Vorderingen 48.624.980 46.625.522 

I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 37.511.485 37.839.124 

1. Verzekeringnemers 6.210.304 4.672.569 

2. Tussenpersonen 306.729 510.532 

3. Overige 30.994.452 32.656.023 

II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen 9.527.719 8.754.212 

III. Overige vorderingen 1.585.776 32.186 

F. Overige activabestanddelen 55.172.175 82.082.078 

II. Beschikbare waarden 55.172.175 82.082.078 

G. Overlopende rekeningen 15.832.824 18.168.075 

I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden 15.832.824 18.168.075 

Totaal van het actief 2.155.851.018 2.625.161.672 

 

Passief 2016 2015 

A.  Eigen vermogen 57.999.466 539.774.009 

IV. Reserves 57.999.466 539.773.542 

4. Beschikbare reserves 57.999.466 539.773.542 

V. Overgedragen resultaat - 467 

1. Overgedragen winst - 467 

C.  Technische voorzieningen 1.075.237.291 1.040.013.519 

III. Voorziening voor te betalen schaden 874.658.048 836.094.556 

VI. Overige technische voorzieningen 200.579.243 203.918.963 

E. Voorzieningen voor overige risico's en kosten 6.762.199 6.762.198 

III.  Overige voorzieningen 6.762.199 6.762.198 

F. Deposito's ontvangen van herverzekeraars 982.457.510 947.420.387 

G. Schulden 33.394.552 91.191.559 

I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 5.503.329 3.930.329 

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen 26.678.586 66.963.440 

IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen 20 20 

V.  Overige schulden 1.212.617 20.297.770 

1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 149.051 110.396 

a) belastingen 59.596 43.307 

b) bezoldigingen en sociale lasten  89.455 67.089 

2. Overige 1.063.566 20.187.374 

Totaal van het passief 2.155.851.018 2.625.161.672 
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10.2 Resultatenrekening 

I. Technische rekening Niet-Leven 2016 2015 

1.  Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering 6.119.863 
 

8.223.646 

a) Brutopremies 130.849.982 142.320.153 

b)  Uitgaande herverzekeringspremies (-) -124.730.119 -134.096.507 

2bis.  Opbrengsten van beleggingen 48.321.732 40.922.898 

a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat 

4.861.939  

4.424.354 

bb) overige ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 4.861.939 4.424.354 

1° deelnemingen 2.326.636 1.889.354 

2° bons, obligaties en vorderingen 2.535.303 2.535.000 

b) Opbrengsten van andere beleggingen 25.962.234 28.062.901 

bb) opbrengsten van andere beleggingen 25.962.234 28.062.901 

c) Terugnemingen van waardecorrecties op beleggingen 4.372.723 2.203.957 

d) Meerwaarden op realisaties 13.124.836 6.231.686 

3.  Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering 23.033 13.544 

4.  Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) -15.918.346 -4.336.552 

a) Betaalde nettobedragen 13.989.533 16.228.038 

aa) brutobedragen 118.526.762 113.852.371 

bb) deel van de herverzekeraars (-) -104.537.229 -97.624.333 

b)  Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering   

(stijging +, daling -) 1.928.813 -11.891.486 

aa)  wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering   

(stijging +, daling -) 40.397.947 -11.790.738 

bb)  wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars   

(stijging -, daling +) -38.469.134 -100.748 

5.  Wijziging van de overige technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering  

(stijging -, daling +) 166.986 -227.282 

6.  Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-) -100.000 -5.079.378 

7.  Nettobedrijfskosten (-) 14.535.654 13.481.047 

a) Acquisitiekosten 5.645.438 5.768.620 

c) Administratiekosten 3.677.359 3.349.101 

d) Van de herverzekeraars ontvangen commissies en winstdeelnemingen (-) -23.858.451 -22.598.768 

7bis.  Beleggingslasten (-) -46.465.655 -35.949.246 

a) Beheerlasten van de beleggingen 41.535.693 30.421.608 

b) Waardecorrecties op beleggingen 4.506.720 4.247.810 

c) Minderwaarden op realisaties 423.242 1.279.828 

8.  Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) -11.929 -8.532 

10.  Resultaat van de technische rekening Niet-Leven   
 

  Winst (+) 6.671.338 17.040.145 
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III.  Niet-technische rekening 2016 2015 

1.  Resultaat van de technische rekening Niet-Leven     

  Winst (+) 6.671.338 17.040.145 

3.  Opbrengsten van beleggingen 2.403.171 - 

b) Opbrengsten van andere beleggingen 236.211 - 

bb) opbrengsten van andere beleggingen 236.211 - 

d)    meerwaarden op realisaties 2.166.960 - 

5.       Beleggingslasten 490.012.087 - 

a) Beheerlasten van de beleggingen 15.087 - 

b) Waardecorrecties op beleggingen 489.997.000 - 

7.  Overige opbrengsten 219.583 1.666.570 

8.  Overige kosten (-) -1.903 -1.747.569 

8bis.  Lopend resultaat vóór belastingen  
 

   Winst (+) - 16.959.146 

           Verlies (-) 480.719.898 - 

15.  Belastingen op het resultaat (-/+) -1.054.645 -793.918 

16.  Resultaat van het boekjaar  
 

           Winst (+) - 16.165.228 

           Verlies (-) 481.774.543 - 

18.  Te bestemmen resultaat van het boekjaar  
 

  Winst (+) - 16.165.228 

           Verlies (-)   481.774.543 - 

 

Resultaatverwerking 2016 2015 

A.  Te verwerken winstsaldo 

          Te verwerken verliessaldo 481.774.076 
16.165.467 

          1.      Te bestemmen winst van het boekjaar - 16.165.228 

                   Te verwerken verlies van het boekjaar 481.774.543 - 

  2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 467 239 

B.       Onttrekking aan het eigen vermogen 481.774.076 - 

          2.      aan de reserves  481.774.076 - 

C.       Toevoeging aan het eigen vermogen (-) - -16.165.000 

           3.     aan de overige reserves - 16.165.000 

D.  Over te dragen resultaat   
 

  1. Over te dragen winst (-) - -467 
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10.3 Toelichting 
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Nr. 1. Staat van de immateriële activa, de onroerende goederen die tot belegging 

dienen en de effecten bestemd voor beleggingen 

  Betrokken activaposten 

Benaming 

C.II.1. 
Deelnemingen in 

verbonden 
ondernemingen 

C.II.2. 

Deelnemingen in 

ondernemingen 

waarmee een 

deelnemingsver-

houding bestaat 

 

C.II.4. Bons, 

obligaties en 

vorderingen in 

ondernemingen 

waarmee een 

deelnemingsver-

houding bestaat 

C.III.1. Aandelen, 

deelnemingen en 

andere niet-

vastrentende 

effecten 

C.III.2. Obligaties 

en andere 

vastrentende 

effecten 

a) Aanschaffingswaarde       
 

  

Per einde van het vorige boekjaar 3.800.000 578.647.454 33.800.000 34.416.321 852.307.999 

Mutaties tijdens het boekjaar:           

- Acquisities 0 0 0 7.261.284 248.309.244 

- Overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

0 0 0 -5.915.537 -232.850.948 

Per einde van het boekjaar 3.800.000 578.647.454 33.800.000 35.762.068 867.766.295 

c) Afschrijvingen en 
waardeverminderingen 

          

Per einde van het vorige boekjaar 0 0 0 78.190 5.243.360 

Mutaties tijdens het boekjaar:           

- Geboekt 0 489.997.000 0 906.754 6.999.872 

- Teruggenomen want overtollig 0 0 0 -482.799 -3.266.161 

- Afgeboekt 0 0 0 0 -1.965.298 

Per einde van het boekjaar   489.997.000    502.145  7.011.773 

Netto boekwaarde per einde van het 
boekjaar 

3.800.000 88.650.454 33.800.000 35.259.923 860.754.522 

Nr. 2. Staat betreffende de deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere 

ondernemingen 

NAAM, volledig adres van de ZETEL en zo 

het een onderneming naar Belgisch recht 

betreft, het B.T.W.- of NATIONAAL 

NUMMER 

Maatschappelijke rechten gehouden 
door 

Gegevens geput uit de laatst beschikbare 
jaarrekening 

rechtstreeks door de 
dochter-
onderne-
mingen 

Jaar-
rekeningen 
vastgelegd 

op 

Munt-
eenheid 

Eigen 
vermogen 

Nettoresultaat 

Aantal % % (+) of (-) 
(in duizenden 

munteenheden) 

Ethias Co SPRL 
Rue des Croisiers, 24 B-4000 Liège  
BE 0536.713.371 

76 95,00 0,63 31/12/2015 EUR 3.908 -19 

Ethias Services s.a.  
Rue des Croisiers, 24 B-4000 Liège  
BE 0825.876.113 

1 0,10 24,98 31/12/2015 EUR 335 79 

Vitrufin s.a.  
Rue des Croisiers, 24 B-4000 Liège  
BE 0806.904.101 

499.997 25,00 0,00 31/12/2015 EUR 1.709.524 -21.530 

Vlaamse Energie Holding cvba 
Botermarkt, 1 B-9000 Gent 
BE 0448.632.324 

197 13,34 0,00 30/09/2016 EUR 200.501 28.354 
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Nr. 3. Actuele waarde van de beleggingen 

Activaposten Bedragen 

C.  Beleggingen 1.125.764.121 

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen 145.646.397 

- Verbonden ondernemingen 2.754.810 

1. Deelnemingen 2.754.810 

- Overige ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 142.891.587 

3. Deelnemingen 106.012.407 

4. Bons, obligaties en vorderingen 36.879.180 

III. Overige financiële beleggingen 980.110.982 

1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 44.000.107 

2. Obligaties en andere vastrentende effecten 936.110.875 

6. Deposito bij kredietinstellingen - 

IV. Deposito's bij cederende ondernemingen 6.742 

Nr. 6. Staat van de voorzieningen voor overige risico's en kosten - Andere 

voorzieningen 

Uitsplitsing van de passiefpost E.III Bedragen 

Voorziening voor financiële risico's 5.000.000 

Voorziening voor risico's en lasten 1.762.199 

Nr. 7. Staat van de technische voorzieningen en schulden 

Betrokken posten van de passiva Bedragen 

c)  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.   

1. Belastingen (post G .V.1.a) van de passiva)   

b) Niet-vervallen belastingschulden 59.596 

2. Bezoldigingen en sociale lasten (post G.V.1.b) van de passiva)   

b) Overige schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 89.455 
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Nr. 10. Inlichtingen betreffende de technische rekeningen 

I. Verzekeringen Niet-Leven 

Naam 

Totaal 

Rechtstreekse zaken Aangenomen 

zaken 
 

Totaal 

Ongevallen en 

ziekte  
(takken 1 en 2) 

1) Brutopremies 130.849.982 130.840.412 130.840.412 9.570 

2) Verdiende brutopremies 130.849.982 130.840.412 130.840.412 9.570 

3) Brutoschaden 158.924.709 160.547.294 160.547.294 -1.622.585 

4) Brutobedrijfskosten 9.322.798 9.317.143 9.317.143 5.655 

5) Herverzekeringssaldo 35.155 35.155 35.155 0 

6) Commissielonen (art. 37)   281.894     

 

III. Niet-levensverzekering en levensverzekering, rechtstreekse zaken 

Naam Bedragen 

Brutopremies:   

- in België 
130.840.412 

 

Nr. 11. Staat betreffende de personeelsleden in dienst  

Categorieën 

2016 

Totaal aantal op 
afsluitdatum 

Gemiddeld 
personeelsbestand (*) 

Aantal gepresteerde 
uren 

Personeel onder arbeids- of stageovereenkomst (**)  2 1,80 3.306 

Totaal 2 1,80 3.306 

    

Categorieën 

2015 

Totaal aantal op 
afsluitdatum 

Gemiddeld 
personeelsbestand (*) 

Aantal gepresteerde 
uren 

Personeel onder arbeids- of stageovereenkomst (**)  1 1,00 1.470 

Totaal 1 1,00 1.470 

    
    

Categorieën 

2016 

Totaal aantal op 
afsluitdatum 

Gemiddeld 
personeelsbestand (*) 

Aantal gepresteerde 
uren 

A. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister en 
verbonden met de onderneming via een arbeidsovereenkomst of 
een startbaanovereenkomst 2 1,80 3.306 

- directiepersoneel 1 0,80   

- werknemers 1 1,00   

     
 2015 

Categorieën 

Totaal aantal op 
afsluitdatum 

Gemiddeld 
personeelsbestand (*) 

Aantal gepresteerde 
uren 

A. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister en 
verbonden met de onderneming via een arbeidsovereenkomst of 
een startbaanovereenkomst 1 0,80 1.470 

- directiepersoneel 1                                        0,80  
- werknemers  -  

        

 
(*) Het gemiddeld personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 
1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. 
 
(**) Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de 
onderneming door een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983. 
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Nr. 12. Staat betreffende het geheel van de administratie- en beheerskosten, 

uitgesplitst volgens aard 

Benaming Bedragen 

I.  Personeelskosten 360.228 

1. a) Bezoldigingen 271.295 

2. Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 61.677 

3. Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen - 

4. Overige personeelsuitgaven 27.256 

II.  Diverse goederen en diensten 17.664.565 

V.  Overige lopende lasten 349.107 

2. Bijdragen gestort aan openbare instellingen 239.696 

4. Overige 109.411 

VI.  Teruggewonnen administratiekosten en overige lopende opbrengsten (-) -26.638 

1. Teruggewonnen administratiekosten 26.638 

b) Overige 26.638 

Totaal 18.347.262 

Nr. 13. Overige opbrengsten, overige kosten 

 Bedragen 

A.  Uitsplitsing van de overige opbrengsten (post 7. van de niet-technische rekening)   

Terugneming van waardeverminderingen op vorderingen 218.490 

Niet betaalde restorno’s 1.093 

B.  Uitsplitsing van de overige kosten (post 8. van de niet-technische rekening) 
 

Minderwaarden op de realisatie van activa 1.903 

Nr. 15. Belastingen op het resultaat 

 Bedragen 

A.  Uitsplitsing van de post 15 a) ‘Belastingen’: 1.054.645 

1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar: 1.054.645 

b) Andere verrekenbare bestanddelen 1.054.645 

Nr. 16. Andere taksen en belastingen ten laste van derden 

 2016 2015 

B.  De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:     

  1. Bedrijfsvoorheffing 384.473 309.396 
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Nr. 17. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 Bedragen 

C.  Zakelijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen middelen als 

zekerheid van de rechten en verplichtingen:   

a) van de onderneming: - 

D.  Ontvangen zekerheden (andere dan in baar geld):   

a) effecten en waarden van de herverzekeraars: 8.007.894 

Nr. 18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen 

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 

Betrokken balansposten 
Verbonden ondernemingen Ondernemingen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat 

 2016 2015 2016 2015 

C.  II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en 

deelnemingen 
3.800.000 3.800.000 122.450.454 612.447.454 

1 + 3 Deelnemingen 3.800.000 3.800.000 88.650.454 578.647.454 

2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen    33.800.000 33.800.000 

  - Achtergestelde    33.800.000 33.800.000 

G.  Schulden 0 0 24.978.090 67.748.482 

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen 0 0 26.571.418 66.881.285 

V.  Overige schulden 0 0 -1.593.328 867.197 

Nr. 18 Bis. Relaties met verbonden ondernemingen 

Relaties met verbonden ondernemingen (*) 
  

  
2016 2015 

1. Bedrag van de financiële vaste activa 
13.800.000  503.797.000 

-   Deelnemingen 
13.800.000  503.797.000 

-   Achtergestelde vorderingen 
   

-    Overige vorderingen 
   

2. Vorderingen op verbonden ondernemingen 
    1.001.753.073      966.258.457  

-   Op meer dan één jaar 
 - - 

-   Op hoogstens één jaar 
              

1.001.753.073  
             

966.258.457  

3. Schulden ten aanzien van de verbonden ondernemingen 
      999.252.034    1.005.692.789  

-   Op meer dan één jaar 
 -   -  

-   Op hoogstens één jaar 
               

999.252.034  
           

1.005.692.789  

4. Persoonlijke en reële waarborgen 
   

-   Samengesteld of onherroepelijk beloofd door de onderneming als zekerheidsstelling 
    voor de schulden of verbintenis van verbonden ondernemingen 

   

-   Samengesteld of onherroepelijk beloofd door verbonden ondernemingen als 
    zekerheidsstelling voor de schulden of verbintenis van de onderneming 
 

   

2. Overige belangrijke financiële verbintenissen 
 

   

(*) Verbonden ondernemingen in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Vennootschappen 
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Nr. 19. Financiële betrekkingen met: 

 Bedragen 

A.  bestuurders en zaakvoerders:   

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen   

- aan bestuurders en zaakvoerders 253.876 

Nr. 19bis. Financiële betrekkingen met: 

De commissaris en de personen met wie hij verbonden is Bedragen 

1. Bezoldiging van de commissaris: 40.000 

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de 

vennootschap door de commissaris: 31.725 

- Andere controleopdrachten 31.725 

Nr. 20. Waarderingsregels: 

De waarderingsregels die van toepassing zijn op de jaarrekening worden hieronder vermeld. 

Activa van de balans 

Immateriële activa (rubriek B) 

Zij worden op het actief geboekt tegen hun aanschaffingswaarde of kostprijs, met inbegrip van de bijkomende kosten. 

De afschrijvingen gebeuren volgens de lineaire methode a rato van 20 %. 

Beleggingen (rubriek C) 

Terreinen en gebouwen (onderrubriek C.I.) 

Zij worden op het actief geboekt tegen hun aanschaffingswaarde of kostprijs, met inbegrip van de bijkomende kosten. 

De terreinen worden niet afgeschreven. 

De onroerende goederen verworven vóór 1 januari 2011 worden afgeschreven volgens de lineaire methode tegen de volgende 
percentages: 

 Onroerende goederen: 2 % 

 Aanpassingswerken: 10 % 

De onroerende goederen verworven sinds 1 januari 2011 zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 Ruwbouw 

 Dak 

 Buitenschrijnwerk 

 Speciale technieken 

 Afwerking 

Deze onroerende goederen worden lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur van elk onderdeel, na aftrek van hun 
restwaarde, voor zover ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. 

Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen (onderrubriek C.II.) 

In geval van duurzame ontwaarding maken deze beleggingen het voorwerp uit van waardeverminderingen. Op voorstel van het 
Directiecomité kunnen er aanvullende of uitzonderlijke waardeverminderingen worden geboekt. 

Overige financiële beleggingen (onderrubriek C.III.) 

Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten (C.III.1) 

In geval van duurzame minderwaarde maken deze beleggingen het voorwerp uit van waardeverminderingen. Het bestaan van een 
significante latente minderwaarde ten aanzien van de aanschaffingswaarde, bepaald op basis van de gewogen gemiddelde prijs over 
een periode van 12 opeenvolgende maanden voorafgaand aan de afsluiting, vormt een criterium van duurzame ontwaarding. De 
minderwaarde wordt als significant gekwalificeerd wanneer ze hoger is dan 20 % van de aanschaffingswaarde in een normale 
marktcontext. Dit criterium kan aan de beoordeling van het Directiecomité worden voorgelegd wanneer de markten volatieler zijn. 

Op voorstel van het Directiecomité kunnen er aanvullende of uitzonderlijke waardeverminderingen worden geboekt. Voor zover het 
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een aanzienlijk bedrag betreft, wordt de impact van deze waardeverminderingen opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. 

In geval van overdracht van effecten wordt de boekwaarde, die gebruikt wordt om de gerealiseerde meer- of minderwaarde te 
berekenen, bepaald op basis van de gemiddelde gewogen prijs. 

Obligaties en andere vastrentende effecten (C.III.2) 

Deze beleggingen worden tegen hun aanschaffingswaarde in de balans opgenomen. 

Wanneer echter hun actuarieel rendement, berekend bij de aankoop (rekening houdend met hun terugbetalingswaarde op vervaldag) 
verschilt van hun nominale opbrengst, wordt het verschil tussen de aanschaffings- en terugbetalingswaarde in resultaat genomen, 
pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten als rentecomponenten op deze effecten en toegevoegd aan of 
afgetrokken van hun aanschaffingswaarde. Rekening houdend met het actuarieel rendement bij aankoop wordt dit verschil op 
geactualiseerde basis in het resultaat genomen. 

Op de vastrentende effecten vermeld in post C.III.2. aan de actiefzijde worden systematisch waardeverminderingen toegepast om 
overeenkomstig de principes van artikel 19, 1ste alinea, rekening te houden met het risico dat de tegenpartijen van die effecten en 
vorderingen hun desbetreffende verplichtingen niet of niet volledig nakomen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kans dat 
de terugbetaling van die effecten en vorderingen geheel of gedeeltelijk onzeker of in gevaar is. Wanneer de marktwaarde van die 
effecten en vorderingen duurzaam lager ligt dan de netto boekwaarde ervan, wordt dit behoudens bewijs van het tegendeel 
beschouwd als een duurzaam waardeverlies waarmee rekening moet worden gehouden voor de toepassing van deze bepaling.  

Bij iedere afsluiting van de rekeningen wordt er een analyse gemaakt m.b.t. de toepassing van voornoemde regels en de beslissing 
om een waardevermindering al dan niet te boeken. In deze analyse houden wij rekening met de volgende criteria om enerzijds de 
duurzame minderwaarden te identificeren en anderzijds om te evalueren of de boeking van een waardevermindering nodig is:  

Criteria voor de bepaling van de duurzame minderwaarden 

 De betreffende verzekeringsportefeuille / het afzonderlijke beheer; 

 Het vermogen van de onderneming om die effecten tot hun maturiteit te houden;  

 De duur van de vastgestelde latente minderwaarde. 

Criteria die in aanmerking worden genomen om te bepalen of er een waardevermindering moet worden geboekt 

 Een aanzienlijke stijging van de credit spreads voor beursgenoteerde emittenten; 

 Een significante verslechtering in rating; 

 Een vrijwillige of opgelegde herstructurering van de schuld; 

 Het voorkomen van een credit event volgens de ISDA-regels; 

 Belangrijke financiële moeilijkheden; 

 In gebreke zijn met betrekking tot de betaling van de interesten of de hoofdsom;  

 Het verdwijnen van een actieve markt voor dit financiële activa naar aanleiding van financiële moeilijkheden; 

 Een aanzienlijke daling in de waarde van de collateral of van de onderliggende activa.  

Voor de eeuwigdurende leningen moet het verschil tussen hun aanschaffingswaarde en hun lagere marktwaarde beschouwd worden 
als een duurzame ontwaarding zodat deze effecten gewaardeerd worden op de laagste waarde tussen hun boekwaarde en hun 
marktwaarde. 

In geval van overdracht van effecten wordt de boekwaarde, die gebruikt wordt om de gerealiseerde meer- of minderwaarde te 
berekenen, bepaald op basis van de gemiddelde gewogen prijs. 

In het kader van een arbitrageverrichting wordt de gerealiseerde meer- of minderwaarde op de balans behouden en in de resultaten 
opgenomen, gespreid over de duur van de wederbeleggingsinvestering. 

Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten - Overige leningen (C.III.4 & C.III.5) 

Op deze leningen worden waardeverminderingen toegepast volgens dezelfde regel als degene die wordt toegepast op de post C.III.2. 
hierboven. 

Beleggingen met betrekking tot de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de activiteitengroep "Leven" en 
waarvan het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming (rubriek D - tak  23) 

Deze beleggingen worden tegen hun huidige waarde (marktwaarde) in de balans opgenomen. 

Deposito's bij kredietinstellingen (onderrubriek C.III.6) 

Vorderingen (rubriek E) 

Beschikbare waarden (onderrubriek F.II) 

Deze posten worden tegen hun nominale of aanschaffingswaarde geboekt. 

Er worden waardeverminderingen opgetekend om rekening te houden met de onzekerheden van hun terugwinning. 

Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen (rubriek D. bis) 

Deze post bevat de verbintenis van de herverzekeraars. De opgetekende bedragen worden bekomen conform de verschillende 
herverzekeringsverdragen die van toepassing zijn. 
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Overige activabestanddelen (rubriek F) 

Materiële activa (onderrubriek F.I.) 

De materiële activa worden op het actief geboekt tegen hun aanschaffingswaarde of kostprijs, met inbegrip van de bijkomende kosten. 

De afschrijvingen gebeuren volgens de lineaire methode tegen de volgende percentages: 

 installaties, machines, elektronische uitrusting: 33 1/3 % 

 rollend materieel: 25 % 

 meubilair en kantoormateriaal: 10 % 

Het meubilair en kantoormateriaal waarvan de aanschaffingswaarde minder dan 250,00 EUR bedraagt, wordt het eerste jaar 
afgeschreven. 

 medisch materiaal: 20 % 

Passiva van de balans 

Technische voorzieningen (rubriek C) 

Deze voorzieningen worden met voorzichtigheid berekend, rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen 
vastgesteld door de verschillende controleorganen. 

De voorziening voor egalisatie en catastrofen wordt geëvalueerd volgens de actuariële methode. 

Technische voorzieningen met betrekking tot de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de activiteitengroep 
"Leven" en waarvan het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming (rubriek D - tak  23) 

Deze voorzieningen worden geschat op basis van de huidige waarde van de activa van rubriek D. 

Voorzieningen voor overige risico's en lasten (rubriek E) 

De voorzieningen die moeten worden aangelegd om de voorzienbare risico’s en kosten te dekken, worden met voorzichtigheid, 
oprechtheid en te goeder trouw bepaald. 

De voorzieningen met betrekking tot voorgaande boekjaren worden regelmatig herzien en in het resultaat opgenomen als ze zonder 
voorwerp zijn. 

Deposito’s ontvangen van de herverzekeraars (rubriek F) en schulden (rubriek G) 

Deze posten worden tegen hun nominale waarde ingeschreven. 

Andere bijzondere regels 

Rekeningen in deviezen 

De monetaire bestanddelen worden in euro gevaloriseerd tegen de contante koers op de afsluitingsdatum van het boekjaar. 

De niet-monetaire bestanddelen worden behouden in euro tegen hun aanschaffingskoers. 

Het saldo van de negatieve verschillen uit de omrekening van monetaire bestanddelen, andere dan de technische voorzieningen, 
wordt in de resultatenrekening opgenomen. Het saldo van de positieve verschillen wordt opgenomen in de overlopende rekeningen 
als over te dragen opbrengst. 

Afgeleide producten 

De afgeleide producten, aangewend ten speculatieve titel, volgen het voorzichtigheidsprincipe. Dit betekent dat de latente 
minderwaarden het voorwerp uitmaken van waardeverminderingen of worden gebruikt om voorzieningen voor financiële risico’s mee 
aan te leggen. De latente meerwaarden worden evenwel niet in het resultaat opgenomen. 

De termijnrenteverrichtingen tot microdekking of afgesloten in het kader van het ALM-beheer worden symmetrisch gewaardeerd met 
de toerekening van kosten of opbrengsten van de gedekte bestanddelen over de resterende looptijd van deze bestanddelen. Onder 
als dekking bestemde termijnrenteverrichting moet worden verstaan de termijnverrichting die tot doel of gevolg heeft het risico te 
compenseren of te beperken op een actief, een passief, een recht, een verplichting buitenbalansstelling of een geheel van 
bestanddelen met homogene kenmerken ten aanzien van hun renteschommelingsgevoeligheid. 

Tot slot: de dekkingsverrichtingen of de verrichtingen afgesloten in het kader van het ALM-beheer moeten van bij het begin als zodanig 
worden gekwalificeerd. 

 
Nr. 22. Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening 
 
A. Inlichtingen te verstrekken door alle ondernemingen: 
 
-  De onderneming stelt op en publiceert, overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende de geconsolideerde jaarrekening van 

verzekeringsondernemingen en herverzekeringsmaatschappijen, een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd 
jaarverslag:  
ja/nee (*): Nee 
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De onderneming stelt noch een geconsolideerde jaarrekening, noch een geconsolideerd jaarverslag op, omwille van de volgende 
reden: 
* de onderneming oefent, alleen of gezamenlijk, geen controle uit op één of meerdere filialen naar Belgisch of buitenlands recht: 
ja/nee (*): Ja 
* de onderneming is zelf een dochteronderneming van een moedermaatschappij die geconsolideerde rekeningen opstelt en 
publiceert: 
ja/nee (*): Nee 
 
Volgens artikel 110 van het Wetboek van de Vennootschappen wordt een moedervennootschap die alleen maar 
dochterondernemingen heeft die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie 
of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn, vrijgesteld van de verplichting 
om geconsolideerde rekeningen voor te leggen. 

Nr. 23. Bijkomende inlichtingen die de onderneming op basis van het besluit van 

17/11/94 moet verstrekken 

De onderneming, in voorkomend geval, somt de bijkomende inlichtingen op, vereist: 

Art 27 bis § 3, laatste alinea Bedragen 

2. Obligaties en andere vastrentende effecten -3.422.867 

 
Wanneer de realisatiewaarde van een participatie niet op voldoende betrouwbare wijze kan worden gemeten, stemt de huidige waarde 
vermeld in bijlage 3 overeen met haar netto boekhoudkundige waarde. 
 
 
Een waardevermindering ten bedrage van EUR 489 997 000 werd aangelegd tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 
om de netto boekhoudkundige waarde van de deelneming die Ethias Gemeen Recht ovv bezit terug te brengen naar een bedrag van 
EUR 10 miljoen. 
 
Indicatoren van duurzame minderwaarde van de deelneming in Vitrufin nv 
 
Er werden indicatoren van duurzame minderwaarde waargenomen in de loop van het boekjaar 2016 en tot de datum van vaststelling 
van de jaarrekeningen: 
De bestuursorganen van Vitrufin nv en Ethias nv werden in juli 2016 op de hoogte gebracht van een risico dat Ethias nv en Vitrufin 
nv niet in staat zouden zijn om zich af te stemmen op de vereisten van de 1e pijler van Solvency 2. De macro-economische context 
van de aanhoudend zeer lage rentevoeten (in het bijzonder tijdens de zomer van 2016) en de inwerkingtreding van het Solvency II-
stelsel hebben er namelijk toe geleid tot de leiders van beide ondernemingen het risico hebben vastgesteld dat hun economisch eigen 
vermogen niet toereikend zou zijn om zich af te stemmen op de Solvency II-vereisten. 
 
In een schrijven van 22 juli 2016 heeft de Nationale Bank van België (NBB) gevraagd aan Vitrufin nv om een financieel 
saneringsprogramma op te stellen tegen 30 september 2016 en aan Ethias nv om een financieel saneringsprogramma op stellen 
alsook een herstelplan respectievelijk tegen 30 september 2016 en 30 november 2016. 
 
Deze werden intussen ingediend bij de Nationale Bank van België en omvatten met name: 

- Een geactualiseerde "risk appetite" voor beide ondernemingen. 
- Kapitaalverbeteringsmaatregelen.  
- Projecties inzake de capaciteit tot dividenduitkering door Ethias nv aan Vitrufin nv, wat de mogelijkheden tot uitkering aan 

Ethias Gemeen Recht ovv beperkt. 
De verschillende aandeelhouders zijn tevens gestart met denkoefeningen omtrent het strategische aspect van hun deelneming. 
De Nationale Bank van België heeft de aandacht van de Directie van Ethias Gemeen Recht ovv gevestigd op de eventuele impact 
van de bovengenoemde gebeurtenissen op de waardering van de deelneming in de economische SII-balans. 
 
In een schrijven van 2 februari 2017 heeft Ethias Gemeen Recht ovv aan de andere aandeelhouders gevraagd om besprekingen op 
te zetten over een wijziging van het aandeelhouderspact. Slechts één aandeelhouder heeft zich tot op heden gunstig uitgesproken. 
Ethias Gemeen Recht ovv heeft overigens in het verleden nooit dividenden namens Vitrufin ontvangen. 
De bovenvermelde elementen hebben de Raad van bestuur ertoe gebracht het bestaan van een duurzame minderwaarde op de 
deelneming vast te stellen. 
 
 
 
 
Waardering van de duurzame minderwaarde op 31 december 2016 
 
Rekening houdend met onder meer het aandeelhouderspact van Vitrufin nv, weergegeven in de artikelen 42 en 45 van de statuten 
van Vitrufin nv, stelt de Raad van bestuur het volgende vast m.b.t. de aandelen die Ethias Gemeen Recht ovv bezit in Vitrufin nv: 

- bij een liquidity event kan er als verworven worden beschouwd dat Ethias Gemeen Recht ovv niets zou ontvangen uit de 
verkoop van Vitrufin nv; 
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- bij het uitblijven van een dergelijke gebeurtenis, en op basis van het businessplan van Ethias nv, zal Vitrufin nv gedurende 
lange tijd niet voldoende dividenden van Ethias nv ontvangen om er aan Ethias Gemeen Recht ovv te kunnen uitkeren vóór 
2025. 
 

Via het gebruik van een stochastisch model voor dividenduitkering door Vitrufin nv aan haar vier aandeelhouders heeft de Raad van 
bestuur de tijdelijke waarde van de deelneming geraamd. Terwijl het businessplan van Ethias nv één enkel bedrag aan dividenden 
vooropstelt voor elk jaar, laat dit model toe om een volatiliteit in te voeren in de resultaten die, in sommige scenario’s, een 
dividenduitkering aan Ethias Gemeen Recht ovv toelaten. 
 
Dit stochastische model werd geanalyseerd door een externe expert. Zoals deze benadrukt in zijn conclusies van 24 februari: "The 
valuation with the Ethias model qualifies for marked-to-model. We consider there is evidence to support a market value of anything 
between 0 % and 15 % of the current value of Vitrufin”.  
 
Op grond van hetgeen voorafgaat was de Raad van bestuur van mening dat het overnemen van een netto boekhoudkundige waarde 
van EUR 10 miljoen gerechtvaardigd en voorzichtig was op basis van de criteria bepaald in de waarderingsregels en door het 
Koninklijk Besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen. De belangrijkste hypothese 
die ten grondslag ligt aan deze waarde betreft de capaciteit en de bereidheid van Ethias Gemeen Recht ovv om haar deelneming in 
Vitrufin nv op lange termijn te behouden. Hoewel de intenties op middellange en lange termijn van de aandeelhouders van Vitrufin nv 
niet als vaststaand kunnen worden beschouwd en dat het moeilijk is om te bevestigen dat de waarschijnlijkheid van een liquidity event 
nihil is en zal zijn, bevestigt de Raad van bestuur deze hypothese. Wij merken overigens het volgende op: opdat die waarde zou 
worden aangetoond, zullen zich, naast het langetermijnbezit van de deelneming, andere hypotheses moeten concretiseren en, 
aangezien één enkel model werd gebruikt, blijft het modelrisico relatief hoog. 
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10.4 Sociale balans 
Nummer van het paritaire comité dat bevoegd is voor de onderneming: 306 

 

Staat van de tewerkgestelde personen 

Werknemers waarvoor de onderneming een Dimona-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen 
personeelsregister. 

 
2016 Totaal Mannen Vrouwen 

Gemiddeld aantal werknemers       

Voltijds 1,00 1,00 - 

Deeltijds 1,00 1,00 - 

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1,80 1,80 - 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren       

Voltijds 1.836 1.836 - 

Deeltijds 1.470 1.470 - 

Totaal 3.306 3.306 - 

Personeelskosten       

Voltijds 156.937 156.937 - 

Deeltijds 203.290 203.290 - 

Totaal 360.228 360.228 - 

0 

2015 Totaal Mannen Vrouwen 

Gemiddeld aantal werknemers 0,80 0,80 - 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1470 1470 - 

Personeelskosten 228.734 228.734 - 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon - - - 

16 

2016 Voltijds Deeltijds Totaal (VTE) 

Aantal werknemers 1 1 1,80 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst       

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1 1 1,80 

Volgens het geslacht en het studieniveau       

Mannen 1 1 1,80 

universitair onderwijs 1 1 1,80 

Volgens de beroepscategorie       

Directiepersoneel - 1 0,80 

Bedienden 1 - 1,00 

 
 
Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar 

Ingetreden Voltijds Deeltijds Totaal (VTE) 

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een 

Dimona-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden 

ingeschreven in het algemeen personeelsregister 1 - 1,00 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst    

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1 - 1,00 
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