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Loyalis 
Klaar voor de toekomst
VOORWOORD
Loyalis biedt inkomensbescherming in 
de vorm van arbeidsongeschiktheids
verzekeringen, nabestaanden
verzekeringen en aanvullend pensioen. 
Vaak doen we dat collectief via 
werkgevers in het onderwijs, de bouw, 
de zorg, energie en nutsbedrijven en 
de overheid. Verzekeren geeft onze 
klanten rust en zekerheid. Nu en in  
de toekomst.

Mensen die onverhoopt ziek worden, voelen 

hoe belangrijk een goede gezondheid is. 

Bij Loyalis zetten we ons iedere dag in om 

mensen gezond te houden en, als dat nodig 

is, gezond te krijgen. Met trainingen en 

workshops helpen we werkgevers verzuim 

te voorkomen en stimuleren we vitaliteit. Met 

onze expertise en ervaring begeleiden we 

werkgevers én werknemers bij onverhoopt 

verzuim. We hebben specialistische kennis  

van wet- en regelgeving en een vertrouwens-

band met veel van onze klanten. 

Het is voor onze klanten van groot belang 

dat we ruimschoots aan al onze toekomstige 

verplichtingen als verzekeraar kunnen 

voldoen. Onze financiële resultaten zijn 

gezond en solide. We investeren in kennis 

en nieuwe producten en diensten. En de 

komende jaren willen we onze vleugels 

verder uitslaan naar andere sectoren,  

 

terwijl we dé specialist op het gebied van 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

blijven.

We geloven in onze producten en diensten. 

We zijn betrokken bij onze klanten en 

we zien een toekomst waarin we als 

maatschappij saamhorig zijn in plaats van 

ieder voor zich. We zijn klaar om hier een 

duurzame bijdrage aan te leveren. 

De arbeidsmarkt is volop in beweging. 

Werkgevers zoeken hooggekwalificeerd 

personeel, willen flexibelere inzetbaarheid 

van mensen en kampen met verzuim. 

Werknemers blijven door de latere 

pensioenleeftijd langer aan het werk, zoeken 

naar een nieuwe balans tussen werk en privé 

of kiezen voor een loopbaan als zelfstandige. 

Met onze producten en diensten spelen we 

in op veranderingen.
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Onze belangrijkste inzet voor 2018 is: 

gezonde, vitale en tevreden klanten. 

We staan hen, in tijden van verzuim, 

persoonlijk bij. Dat doen we onder meer 

via onze eigen klantenservice. Door dit 

persoonlijk contact met werkgevers en 

werknemers en onze uitgebreide monitoring 

van klanttevredenheid kunnen we snel 

achterhalen waar we kunnen bijspringen.

We kijken ook met een kritische blik in 

de spiegel. We willen onze organisatie 

innovatiever en flexibeler maken. We letten  

daarbij op onze eigen kosten en een 

duurzame solvabiliteit. En bij onze eigen 

werknemers stimuleren we gezondheid, 

vitaliteit en souplesse. Daarvoor bieden we 

een speciaal programma aan, waarbij het 

stimuleren van regie op je eigen loopbaan 

centraal staat. Dit zullen we in 2018 intern 

verder uitrollen. 

2018 vraagt om een fitte verzekeraar, die 

altijd de juiste ‘klik’ probeert te maken met 

zijn klanten en inspeelt op wat de toekomst 

gaat brengen. 

De directie:

Peter van Wageningen

Wim Vliex

Cindy Weisscher
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De directie:
Cindy Weisscher,
Peter van Wageningen  
en Wim Vliex
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Met zo’n 450.000 verzekerden bij 
10.000 werkgevers hebben wij 
een trouwe groep klanten. We 
beschermen inkomen in het geval 
van arbeidsongeschiktheid en laten 
het verzekerde kapitaal renderen. 
We stellen trainingen en workshops 
beschikbaar en versterken daarmee 
de positie van onze klanten op de 
arbeidsmarkt. Indien nodig, komen 
we bij mensen aan de keukentafel.

Onze plek in de verzekeringsmarkt
Loyalis biedt ruim vijftien jaar aanvullende 

pensioenoplossingen. Vanuit deze basis 

bieden we diensten aan op het gebied 

van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, 

nabestaandenverzekeringen en aanvullend 

pensioen. Daarbij zijn we continu op zoek 

naar mogelijkheden om onze diensten 

verder te laten aansluiten bij de behoefte 

van onze (potentiële) klanten en markten. 

We hebben samenwerkingsovereenkomsten 

met een beperkt aantal intermediaire 

partijen.

Veranderde wetgeving Werkhervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

De meeste bedrijven en organisaties 

hebben inmiddels een mix van flexibel 

en vast personeel. Vanuit dat oogpunt 

heeft de overheid vanaf 1 januari 2017 

de regelgeving rond gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten (WGA) ingrijpend 

veranderd. De WGA is zo aangepast dat 

het onderscheid tussen WGA-vast en 

WGA-flex is geschrapt. De consequentie 

is dat werkgevers alleen voor het 

volledige WGA-risico van vast én flexibel 

personeel eigenrisicodrager kunnen zijn. 

De praktijk leert ons dat werkgevers in 

sectoren als de overheid, onderwijs en 

bouw eigenrisicodrager blijven, voor álle 

medewerkers.

Van Leven naar Schade

In onze portefeuilles zien we een 

verschuiving van Leven naar Schade. Mede 

door de uitbreiding naar WGA-flex is de 

Schade-portefeuille, tegen de stroom van de 

markt in, flink gegroeid. Onze premie omzet 

voor WGA is verdubbeld naar ruim € 40 

miljoen per jaar, bij een bruto-omzet van 

Schade van bijna € 160 miljoen per jaar.  

In Leven zet de daling door. Voor Levensloop 

mogen we als gevolg van overheidsbeleid 

Directieverslag
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geen nieuwe klanten meer aannemen, 

alleen de huidige deelnemers mogen 

nog inleggen. Door uitstroom neemt 

de portefeuille af: eind 2021 zal deze 

portefeuille compleet afgebouwd zijn. 

De nabestaandenverzekering bij Loyalis 

Leven blijft daarentegen wel een belangrijke 

pijler voor Loyalis.

Nieuw: Loyalis Nabestaandenverzekering

Door de hogere levensverwachting, 

verhoogde AOW-leeftijd en signalen 

van onze klanten hebben we onze 

nabestaandenverzekeringen onder de 

loep genomen. Het resultaat is een nieuwe 

verzekering, waarbij we klanten hebben 

overgezet van 28 naar 5 productvarianten: 

Loyalis Nabestaandenverzekering. Klanten 

die beter en goedkoper af zijn in deze 

nabestaandenverzekering hebben wij 

automatisch omgezet. Verzekerden die 

méér zouden gaan betalen, behouden hun 

vertrouwde verzekering, met een nieuwe 

naam: Nabestaandenverzekering maatwerk.

ZZP Pensioen

Speciaal voor het groeiende aantal zzp’ers 

hebben wij een pensioenproduct. Een 

zelfstandige bepaalt zelf wanneer en hoeveel 

geld hij of zij stort. Bij arbeidsongeschiktheid 

kan het ingelegde geld opgenomen 

worden en bij overlijden wordt het bedrag 

uitgekeerd. Deelnemers prefereren over het 

algemeen beleggen met garantie boven hun 

kapitaal op een spaarrekening met weinig of 

geen rendement. Met deze wens houden we 

de komende tijd rekening. 

ZZP Pensioen groeit geleidelijk en gestaag, 

zowel in aantal deelnemers als in ingelegd 

kapitaal. Per ultimo 2017 hebben we ruim 

2.700 ZZP Pensioenen afgesloten met een 

totaal belegd vermogen van ongeveer  

€ 33 miljoen euro.

De klant in het middelpunt
Achter de schermen hebben we in 2017 

onze klantenservice verder verbeterd. We 

werken nu met klantteams die mensen van 

a tot z kunnen bijstaan met hun vragen. Dat 

vraagt veel van onze medewerkers en die 

begeleiden we zo goed mogelijk bij deze 

interne veranderingen. Daarnaast passen 

we, als onderdeel van het programma The 

Next Steps, onze interne systemen aan, zodat 

onze organisatie nog efficiënter wordt. Onze 

klanten kunnen daarnaast via onze goed 

beveiligde website ook steeds meer vragen 

zelf beantwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen 

in de week.

We spelen in op vragen. Zo introduceren 

we in 2018 voor ambulance- en brandweer-

personeel samen met werkgever en werk-

nemers een nieuw nettopensioen product. 

Met deze voorziening kunnen medewerkers in  

zware beroepen maximaal 3 jaar eerder met  

pensioen. Werknemers krijgen een maande-

lijkse uitkering uit het opgebouwde kapitaal.

Ook in 2018 is het versterken van de klant-

relatie een speerpunt in ons beleid. Om 

goed in kaart te brengen hoe klanten ons 

waarderen en om verbetermogelijkheden 

bloot te leggen, werkt Loyalis met Net 

Promotor Scores. Voor het meten van de  

Net Promotor Score (NPS) van Loyalis staat 
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de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u  

Loyalis aanbeveelt aan familie, collega’s of  

vrienden?’ centraal. Daarnaast blijven we  

voor de toekomst streven naar verbeteringen, 

zowel in relatieve als in absolute zin.

Doen waar we goed in zijn
We focussen ons in 2018 verder op 

onze kracht: inkomensbescherming in 

geval van arbeidsongeschiktheid. Onze 

bestaande schadeproducten zoals de 

Arbeidsongeschiktheids-, WIA-aanvullings- 

en WGA-ERD-verzekering (voor werkgevers 

met meer dan 100 werknemers) krijgen 

de volle aandacht. We zorgen dat al onze 

Schade- en Leven-producten optimaal 

aansluiten bij de behoeften van onze klanten 

en bieden ze tegen scherpe tarieven aan.

Maar focus aanbrengen betekent ook dat we 

in 2017 keuzes hebben gemaakt. Daarom 

stoppen we met de Verzuimverzekering en 

de Ziektewet-ERD-verzekering en brengen 

hiervoor dan ook geen offertes meer uit. 

Uiteraard blijven bestaande klanten gewoon 

goed verzekerd tot het einde van de looptijd.

De Ziektewet-ERD-verzekering is ook de 

voorwaarde voor het afsluiten van een 

WGA-ERD-verzekering bij werkgevers met 

minder dan 100 werknemers. We bieden 

de WGA-ERD-verzekering niet meer aan in 

de markt voor werkgevers met minder dan 

100 werknemers, omdat deze in de praktijk 

niet integraal afgenomen werd. Kleine 

werkgevers willen wel verzuimdekking, 

maar blijven voor de WGA bij het UWV 

en grotere werkgevers nemen het risico 

voor de eerste twee jaar verzuim voor 

eigen rekening en sluiten juist wel een 

eigen WGA-ERD-verzekering af. We kijken 

zorgvuldig naar de impact van deze nieuwe 

koers op onze klanten. Ook voeren wij 

hierover nauw overleg met intermediairs, 

werkgeversverenigingen en sociale partners.

Een financieel uitstekend jaar 
Loyalis behaalde in 2017 een uitstekend 

financieel resultaat. Ons beleggingsresultaat 

lag ruim boven de benodigde interest voor de 

oprenting van de voorzieningen. Het resultaat 

op uitkeringen en sterfte ontwikkelde zich 

eveneens naar tevredenheid. 

In de interne bedrijfsvoering hebben wij 

geïnvesteerd om het vorige verander-

programma goed te kunnen afronden en 

benodigde verbeteringen te starten. Onze 

kosten laten mede hierdoor een significante 

daling zien ten opzichte van voorgaande 

jaren.

De solvabiliteit voor beide entiteiten (Leven 

en Schade) kwamen met 175% resp. 180% 

boven de dividendnorm van 170% uit en 

daarmee ontstaat er ook ruimte voor het 

uitkeren van dividend. 

Indexatie- / dividendvoorstel

Door de goede financiële resultaten en de 

goede solvabiliteitspositie hebben wij, net 

als voorgaande jaren, indexatie toegepast 

van 0,75% op uitkeringen voor de daarvoor 

in aanmerking komende producten. Het 

dividendvoorstel van € 15 miljoen wordt 

besproken in de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders op 28 maart 2018. 
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Wilt u meer weten over de manier waarop 

Loyalis indexatie toepast, kijk dan op onze 

website www.loyalis.nl/indexatie. 

Bestuur en toezicht
Als inkomensverzekeraar zorgen we dat onze 

producten juridisch juist in elkaar steken. 

We houden onze eigen bedrijfsvoering 

scherp tegen het licht. Stap voor stap zorgen 

we dat medewerkers zelf vraagstukken 

op het gebied van compliance, wet- 

en regelgeving en productkenmerken 

oppakken, in het belang van onze klanten. 

Zo hebben in 2017 Loyalis-medewerkers 

meer verantwoordelijkheid gekregen in het 

zelfstandig afhandelen van klachten. Wij 

hebben klanten, op het moment dat zij dit 

wenselijk achtten of wanneer ze bezwaren 

hadden, persoonlijk benaderd. Zo zijn we in 

staat geweest klachten direct en zorgvuldig 

te behandelen. 

Op groepsmaatschappijen van Loyalis is 

de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en 

de Alternative Investment Fund Managers 

Directive (AIFMD) van toepassing.  

De Wft reguleert de Nederlandse 

financiële markt en biedt regels voor 

financiële ondernemingen werkzaam in 

die markt. De AIFMD heeft twee doelen: 

meer transparantie naar investeerders en 

toezichthouders én de financiële stabiliteit 

versterken. Verder voldoet Loyalis aan de 

maatregelen van de Amerikaanse Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA). 

Tevens hebben we maatregelen genomen 

om te voldoen aan de Common Reporting 

Standards (CRS), regelgeving op fiscaal 

gebied die vergelijkbaar is met FATCA. 

Alhoewel wij niet beursgenoteerd zijn, 

onderschrijven wij wel de uitgangspunten 

van de Nederlandse Corporate Governance 

Code.

Om te monitoren dat we blijven voldoen 

aan de regelgeving, beschikken we 

over een complianceraamwerk dat de 

methodiek en systematiek volgt van het 

bedrijfsbrede risicomanagementsysteem. 

Een systematische integriteitsrisicoanalyse 

maakt integraal onderdeel uit van dit 

raamwerk. Verder hebben we een 

Compliance Awareness Programma, 

waarbinnen we aandacht besteden aan 

het klantbelang en het bevorderen van 

bewustzijn over integriteit. Zo krijgen alle 

nieuwe medewerkers standaard een training 

op dit vlak.

Aanpassing aan wet- en regelgeving

We blijven ons continu aanpassen aan 

nieuwe wet- en regelgeving die op ons van 

toepassing is. Naast een aantal kleinere 

wijzigingen vraagt met name de Algemene 

Verordening Gegevensverwerking (AVG) 

veel aandacht, zowel in 2017 als in 2018. Op 

25 mei 2018 zullen wij, net als alle andere 

bedrijven in Europa, moeten voldoen aan 

de vereisten van deze Europese wet. In 

2017 zijn we gestart met de analyse van de 

regelgeving en het aanpassen van onze 

processen, systemen en communicatie. 

Daarnaast hebben we intern aandacht 

besteed aan het bewustzijn ten aanzien van 

privacy en dat zullen we ook blijven doen.
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‘Het basisonderwijs verandert snel’, 
constateert Prohles-directeur Rindert 
Venema. ‘Taal en rekenen zijn slechts 

vervoersmiddelen voor kinderen van nu. We willen 
ze vooral digitale geletterdheid bij brengen en 
het vermogen om samen te werken. Daarnaast 
proberen we kinderen een onderzoekende houding 
mee te geven. Onze leer krachten zullen in deze 
ontwikkelingen moeten meebewegen.’

Prohles vertegenwoordigt 3500 leerlingen, verdeeld 
over twaalf basisscholen in Katwijk. Het is een nieuwe 
organisatie, ontstaan uit het hervormd en protestants 
basisonderwijs. Lesgeven gebeurt er vanuit een 
christelijke levens overtuiging, waarbij het kind 
centraal staat. De organisatie telt ruim driehonderd 
medewerkers. In het primair onderwijs zijn dat 

hoofdzakelijk vrouwen. ‘Veel van hen ervaren een 
hoge werkdruk’, ziet Venema. ‘Veel leerkrachten  
hebben thuis ook zorgtaken’, vult personeelsconsulent 
Dineke Heemskerk aan. ‘Tel daar een hoge arbeids-
ethos bij op en klachten van overspannenheid liggen 
op de loer.’

Binnen de onderwijsorganisatie is daarom veel ruimte 
voor verzuimpreventie, met name door persoonlijke 
gesprekken met schooldirecteuren en leerkrachten. 
‘Aandacht geven aan mensen is heel belangrijk’, 
ervaart Heemskerk. ‘Net als vragen en opmerkingen 
van het personeel oppikken’, vult Venema aan. ‘Over 
en weer proberen we tot goede werkafspraken komen.’

‘Met de ambitie om een gezonde werkplek te bieden, 
is de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 

van Loyalis een heel goed vangnet’, vindt Heemskerk. 
‘Veel medewerkers hebben de overtuiging dat verzuim 
“hen niet overkomt”. En ze zijn zich al helemaal niet 
bewust hoe snel ze onverzekerd via de WIA in de 
bijstand terecht kunnen komen.’

Venema noemt Loyalis een betrouwbare partner. Hij 
roemt de kennis van wet- en regelgeving, met name  
rond arbeidsongeschiktheid en pensioen. ‘We hebben 
daarnaast een goede klik met onze accountmanager’, 
ervaart de directeur-bestuurder. Komende jaren komt  
het thema duurzame inzet baar heid vol in het vizier. 
Venema: ‘Van onze leerlingen vragen we steeds meer  
zelfstandigheid of - zoals wij dat noemen - eigenaar-
schap. Die ambitie kun je één op één vertalen naar 
ons personeel.’ •

‘Heel goed  
vangnet voor 
personeel’
Rindert Venema, Prohles-bestuurder 
en Dineke Heemskerk, personeelsconsulent
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Kapitaal en solvabiliteit
Solvency II is op 1 januari 2016 ingevoerd  

en volledig ingebed bij Loyalis. De nieuwe  

wetgeving heeft geleid tot meer transparantie,  

waardoor klanten, toezichthouders 

en andere belanghebbenden 

verzekeraars beter kunnen vergelijken. 

Verzekeringsmaatschappijen moeten 

voldoende kapitaal aanhouden om aan alle 

(toekomstige) verplichtingen te kunnen 

voldoen. Dat vraagt om scherpe interne 

controle en het inschatten van risico’s.

Loyalis heeft Solvency II op een prudente 

wijze geïmplementeerd. Wij maken 

geen gebruik van de zogenaamde 

overgangsmaatregelen, maar houden 

voldoende kapitaal aan om alle risico’s te 

kunnen opvangen. Momenteel evalueren 

toezichthouders en regelgevers in Europa 

de Solvency II-regels. Wij vinden een verdere 

verzwaring van de kapitaaleisen onnodig en 

schadelijk voor onze klanten. Immers, het 

aanhouden van nog meer kapitaal is niet 

gratis en zal leiden tot hogere premies.

In onze jaarlijkse risicoanalyse cyclus (de 

zogenaamde ORSA) brengen we nauwkeurig 

alle financiële risico’s en mogelijkheden 

in kaart, zoals levensverwachting en 

schaderatio’s en de ontwikkelingen op de 

financiële markten.

We rapporteren hierover op kwartaalbasis 

volgens de Europese regelgeving (Solvency 

II), die in de Nederlandse wetgeving is 

geïmplementeerd, aan de toezichthouder, 

De Nederlandsche Bank (DNB). 

Naast gedegen terugkijken, is onze focus 

steeds meer gericht op het vooruitkijken 

en beter inschatten hoe het opgebouwde 

kapitaal en onze solvabiliteit zich in de 

toekomst zal ontwikkelen. Daarbij zoeken we 

steeds naar mogelijkheden van duurzame 

waardecreatie ter versteviging van onze 

solvabiliteitspositie en wat dit betekent voor 

onze klanten en onze bedrijfsvoering.

Solide verzekeraar

We zijn een solide verzekeraar en zelfstandig 

in staat om aan de gestelde kapitaals- 

en rendementseisen te voldoen. Loyalis 

monitort voortdurend de kapitaalpositie en 

de ontwikkeling van de solvabiliteitsratio’s 

voor de verzekeraars Loyalis Leven en 

Loyalis Schade afzonderlijk. Eventuele 

maatregelen worden besproken in het 

interne Risico Management Comité en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 

Commissarissen.

 

Zo heeft in 2017 een kapitaalstorting van 

€ 15 miljoen plaatsgevonden bij Loyalis 

Leven om de solvabiliteitsratio verder te 

versterken. Daarnaast heeft een aanpassing 

van het herverzekeringsbeleid (specifiek ten 

aanzien van WGA) bij Loyalis Schade geleid 

tot verbetering van de ratio. 

Voor de samenstelling van het kapitaal heeft  

Loyalis een voorkeur voor Tier 1-kapitaal:  

dit is kapitaal dat permanent beschikbaar  

is zonder contractuele aflossings-

verplichtingen. Loyalis voldoet ruimschoots 

aan de solvabiliteitseisen van de toezicht-

houder en aan zijn eigen interne norm 

van 150% van de wettelijke eis voor elke 

verzekeraar afzonderlijk. 
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DNB heeft APG Groep NV in zijn beoordeling 

als groepshoofd van een gemengd 

verzekeringsbedrijf gekwalificeerd. Dit 

betekent dat een groeps solvabiliteitsratio 

op dat niveau wordt bepaald; Loyalis NV 

rapporteert op grond hiervan dus niet 

separaat aan DNB.

De berekende solvabiliteitsratio’s voor 

Loyalis Leven en Loyalis Schade bedragen 

zoals eerder beschreven per ultimo 2017  

175% resp. 180%. Voor een nadere 

toelichting hierover verwijzen we graag 

naar paragraaf Kerncijfers alsmede de 

Risicoparagraaf. 

Duurzaam beleggen
We zijn in 2017 als de beste middelgrote 

verzekeraar benoemd bij een benchmark 

van de VBDO (Vereniging van Beleggers 

voor Duurzame Ontwikkeling). We hebben 

een voortreffelijk beleggingsresultaat 

behaald en onze beleggingsstrategie is 

geactualiseerd voor de periode 2018 tot en 

met 2020.

Wij beleggen de premies van onze klanten 

om aan toekomstige verplichtingen te 

vol doen. We kiezen bewust voor een 

beleggings mix die rekening houdt met 

onze verplichtingen en de risico’s die we 

willen lopen. Door de financiële markten te 

begrijpen en nauwkeurig te volgen, kunnen 

we de risico’s beter monitoren. We staan 

daarbij onder toezicht van de Autoriteit 

Financiële Markten en De Nederlandsche 

Bank. 

We hebben per ultimo 2017 een belegd 

vermogen van € 3,1 miljard euro. 

Driekwart van dit vermogen is belegd in 

bedrijfs- en staatsobligaties. We beleggen 

daarnaast in beleggingsfondsen van 

vastgoed en hypotheken. Uiteraard 

houdt Loyalis ook voldoende liquide 

middelen aan om te allen tijde te kunnen 

voldoen aan zijn betalings verplichtingen. 

Loyalis is eindverantwoordelijk voor de 

beleggingsstrategie. We hebben onze 

beleggingsactiviteiten uitbesteed aan 

partijen, waaronder APG Asset Management. 

De beleggingsportefeuille van Loyalis 

is zo ingericht dat wij het belangrijkste 

risico (zoals renterisico op zijn balans) 

zorgvuldig kunnen beheersen. Met de 

huidige beleggingsportefeuilles kunnen 

we op dit moment prima voldoen aan onze 

klantbeloften.

Duurzamer beleggen is daarbij een 

van de belangrijkste maatschappelijke 

ontwikkelingen op verzekeringsgebied. 

Begin 2017 heeft het Verbond van 

Verzekeraars het initiatief genomen om 

met de overheid, vakbonden en ngo’s 

(niet-gouvernementele organisaties) een 

convenant op te stellen over internationaal 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Deze afspraken komen boven op de code 

Duurzaam Beleggen die de verzekeraars in 

2011 opstelden. De Sociaal-Economische 

Raad (SER) begeleidt dit proces.

Ook onze klanten willen dat we steeds 

duurzamer beleggen, met oog voor mens, 

dier en milieu. Loyalis heeft in 2017 voor  
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al zijn beleggingen op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord beleggen 

een belangrijke stap gezet. Een stap van 

progressie, vanuit morele overtuiging, omdat 

we ons bewust zijn van de toonaangevende 

positie die wij als verzekeraar en belegger 

hebben. Maar ook vanuit de overtuiging 

dat de bedrijven achter deze beleggingen 

beter zullen presteren. In oktober 2017 

zijn daarom alle beleggingen voor risico 

polishouders in aandelen overgezet naar 

twee maatschappelijk verantwoorde 

aandelenfondsen. Bij vermogensbeheerder 

BlackRock was Loyalis de eerste belegger in 

deze twee ‘Socially Responsible Investing’-

fondsen. Op deze manier kan geld van onze 

klanten nooit in bijvoorbeeld wapens, tabak 

of kernenergie worden belegd. Er wordt nu 

belegd in een wereldwijd breed gespreide 

aandelenportefeuille met de focus op 

maatschappelijk verantwoord beleggen. 

De bedrijven in onze portefeuille zijn op het 

gebied van duurzaamheid ‘best in class’. Alle 

andere beleggingen van Loyalis staan ook in 

het teken van maatschappelijk verantwoord 

beleggen. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen is 

voor Loyalis een integraal onderdeel van de 

beleggingsfilosofie. Dit werken wij verder uit 

in het Jaarverslag Verantwoord Beleggen. 

Wij hebben als langetermijnbelegger 

de intrinsieke motivatie om rekening te 

houden met kwesties als klimaat, sociale 

omstandigheden en goed bestuur. 

We gaan actief de dialoog aan met 

bedrijven, gebruiken ons stemrecht als 

aandeelhouder, zoeken de duurzaamste 

beleggingsproducten op de markt en 

we sluiten bedrijven uit die niet aan onze 

principes op dit vlak voldoen. 

Loyalis volgt financieel dienstverlener 

en aandeelhouder APG in zijn visie en 

uitvoering van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. APG gaat in dialoog met 

bedrijven om een verantwoord en goed 

ondernemingsbestuur te realiseren. 

Zij vragen van ondernemingen om de 

uitgangspunten van de UN Global Compact 

te respecteren. Dit is een initiatief van de 

Verenigde Naties dat maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (mvo) bevordert 

op het gebied van mensenrechten, arbeids-

omstandigheden, milieubescherming 

en corruptiebestrijding. Daarbij heeft 

de Verenigde Naties oog voor de lokale 

omstandigheden, die voor ons als belegger 

moeilijk in te schatten zijn.

Loyalis doet nog meer op het gebied van 

MVO. Naast een beleids onderzoek van 

Eerlijke Verzekeringswijzer (EV), heeft er 

dit jaar vanuit EV een praktijkonderzoek 

plaatsgevonden waarin het thema 

‘Transparantie & Verantwoording’ centraal 

stond. In dit onderzoek is Loyalis als meest 

transparante verzekeraar van Nederland uit 

de bus gekomen.

Risicomanagement
Risicomanagement is een belangrijk 

onderwerp binnen het bestuur van Loyalis. 

We leggen het risicobeleid ter goedkeuring 

voor aan de Raad van Commissarissen, net 

als de risicobereidheid (risicokaders) en het 

kapitaal- en dividendbeleid. 
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Op basis van de gewenste strategische positie 

en de risicotolerantie wordt het risico budget 

bepaald. Daarbij hebben we aan dacht 

voor actuariële, beleggings-, strategische, 

verslagleggings- en operationele risico’s, 

ondersteund door een jaarlijks uitgevoerde 

ALM-studie (Asset Liability Management). 

Conform de Solvency II-richtlijnen rekenen 

we een aantal risico’s en mogelijke 

managementacties door op hun gevolgen  

voor onder meer resultaat en solvabiliteits-

positie. Dit is de zogenaamde Eigen Risico 

Beoordeling ofwel ORSA (Own Risk and 

Solvency Assessment). De ORSA brengt 

de belangrijkste risico’s waaraan Loyalis 

blootstaat systematisch met behulp van 

scenario’s in beeld. 

De kernprocessen, de kernrisico’s en de 

kerncontroles zijn vastgesteld en gekoppeld 

aan verantwoordelijke functionarissen. Bij 

elk kernrisico is specifiek vastgelegd wat de 

interne beheersmaatregelen zijn. De tweede 

lijn (Risk Management) test de effectiviteit 

van de beheersmaatregelen.

De kernrisico’s 2017 zijn als volgt vastgesteld:

Risicoraamwerk Loyalis 2017

Risicocategorie Risico

T
O

P
R

IS
IC

O
’S

 L
O

Y
A

L
IS

1.  Strategisch risico

Politiek risico

Bedrijfsmodelrisico

Aanpassingsrisico (cultuur)

Publiciteitsrisico

2.  Financieel risico

Solvabiliteitsrisico

Spreadrisico

Renterisico

Langlevenrisico

AO- / Werkloosheidsrisico

3.  Operationeel risico

Mutatierisico

Besturingsrisico

Modelrisico

Productontwikkelingsrisico

Samenstelling personeels bestand

Programma- en projectrisico

Uitbestedingsrisico

Informatievoorziening strategie en architectuur

Informatiebeveiliging

Bedrijfscontinuïteit

4.  Compliance risico
Naleving wet- en regelgeving

Integriteitsrisico

5.  Verslaggevingsrisico Verslaggevingsrisico
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De vraag naar nieuwe medewerkers in de 
verpleegzorg is groot. Ook bij Zorgbalans. 
‘De overheid investeert in de ouderenzorg. 

Door dit extra geld uit Den Haag kunnen we elk 
jaar wel tweehonderd mensen aannemen, maar we 
willen voorkomen dat medewerkers tegelijker tijd 
vertrekken’, zegt HRM-manager Peter van Hesse.

Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie 
in Zuid-Holland. Naast 2700 professionals werken 
900 vrijwilligers in de zorg of (wijk)verpleging. 
De organisatie telt twaalf woonzorgcentra, acht 
ontmoetingscentra en een kleine vijftig wijk teams. 
‘Zorgbalans ondersteunt ouderen om zo lang moge-
lijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. 

Komen ze naar onze zorgcentra, dan willen we onze 
cliënten volgen in hun behoeften, bijvoorbeeld door 
individuele ruimte te bieden.’

Samen met Loyalis werkt Zorgbalans aan de duur zame 
inzetbaarheid van medewerkers. Voor vertegen-
woordigers uit de hele organisatie is onlangs een 
werkconferentie over dit onder werp gehouden. 
Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement, Tinka 
van Vuuren, heeft tien tallen betrokkenen persoonlijk 
gesproken. ‘Naast betere roostertijden en meer 
samen werking tussen teams is de behoefte aan aan-
dacht voor het individu groot’, schetst Van Hesse. ‘En 
dan gaat het om zoiets eenvoudigs als een schouder-
klopje voor goed werk.’

De HRM-manager waardeert de betrokkenheid vanuit  
Loyalis en de kennis die ‘veel verder gaat dat boeken-
wijsheid’. ‘Het sterkt ons dat we op dit thema expertise 
binnen de organisatie kunnen krijgen. Met Tinka van  
Vuuren hebben we iemand die het onderwerp ook 
helder voor het voetlicht kan brengen.’ Hoe alle wensen 
en mogelijkheden van personeel, directie en cliënten 
vertaald worden naar het toekomstige beleid, kan 
Van Hesse nog niet te zeggen. ‘We hebben een hele 
mooie stap gezet, maar we zijn er nog niet.’ Volgens 
de manager blijft opleiden in ieder geval hoog op de  
prioriteitenlijst staan. ‘Zowel om het vak aantrekkelijk 
te maken voor jongeren, maar ook om het personeel  
bevoegd en bekwaam te houden. Via ons e-learning-
plein scholen medewerkers zich voortdurend bij.’ •

‘Expertise 
binnen onze 
organisatie 
krijgen’ 
Peter van Hesse 
HRM-manager Zorgbalans
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Naast de genoemde financiële risico’s 

worden ook alle overige aan Solvency II 

gerelateerde financiële risico’s gemeten en 

gerapporteerd. 

In de ORSA 2017 zijn onder andere het  

bedrijfsmodelrisico, het spreadrisico, het  

langlevenrisico, het arbeidsongeschiktheids- /  

werkloosheidsrisico en bedrijfscontinuïteits-

risico als voor de toekomst relevante risico’s 

geïdentificeerd. Hierop zijn stressscenario’s 

doorgerekend. Vervolgens zijn management-

acties gedefinieerd waarvan we de voortgang 

periodiek monitoren.

Risicomanagement als proces

Het managen van risico’s zien wij als een 

proces, onder meer beschreven in het 

risicoraamwerk. Dit zijn kwantitatieve en 

kwalitatieve maatstaven waarmee kan 

worden gemeten of het nettorisico binnen 

de tolerantiegrenzen (risicobereidheid) blijft.

Voor de beheersing van de genoemde 

risico’s gelden de volgende uitgangspunten:

• de risicobereidheid fungeert als 

toetsingskader voor het bepalen van de 

kernrisico’s door de directie;

• voor alle kernrisico’s worden door 

de directie kerncontroles, kernrisico-

indicatoren (KRI’s), risicokaders en een 

risico-eigenaar vastgesteld;

• ve risicokaders worden afgeleid van de 

risicobereidheid en geven het maximaal 

toelaatbare niveau van het nettorisico 

weer. Het risicobudget (risicobereidheid) 

2017 voor de beleggingsrisico’s is 

vastgesteld op een Tracking Error van 

maximaal 1,5% in Asset Liability-context, 

overeenstemmend met een 99,5% Value 

at Risk van maximaal € 110 miljoen. Voor 

de vastrentende portefeuille geldt een 

Tracking Error (TE) van maximaal 1,3%. 

In 2017 is Loyalis binnen deze TE-kaders 

gebleven. Voor actuariële risico’s is een 

risicobudget vastgesteld op basis van 

maximaal SCR-beslag;

• van de kerncontroles wordt periodiek 

de effectiviteit aantoonbaar getoetst en 

gerapporteerd. Bij dreigende overstijging 

van kaders worden maatregelen getroffen.

Het stelsel van risicokaders, kerncontroles en 

KRI’s dient te bewerkstelligen dat het netto-

risico het niveau van de risicobereidheid niet 

overschrijdt.

Risicomanagement in de organisatie

Wij onderscheiden drie niveaus van 

beheersing, ook wel de three lines of 

defense genoemd:

• de eerste lijn is de lijnorganisatie 

(inclusief de afdelingen Investments en 

Actuariaat), die primair verantwoordelijk 

is voor het onderkennen van risico’s en de 

beheersing daarvan;

• de tweede lijn wordt gevormd door 

de afdelingen Risico Management en 

Compliance, die de beheersing van deze 

risico’s toetsen en hierover rapporteren;

• de derde lijn is de onafhankelijke internal 

auditfunctie die de opzet, het bestaan en 

de werking van de risico-organisatie en 

-operatie toetst.

In 2017 hebben de organisatie en werkwijze 

gefunctioneerd volgens de relevante 

Solvency II-regels.
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Risk Management Committee

Het Risk Management Committee (RMC) 

monitort en evalueert op kwartaalbasis 

het totale risicoprofiel van Loyalis. In de 

vergaderingen staat het RMC stil bij de 

risicobeelden die door de risico-eigenaren 

zijn opgesteld, waarbij de 3 directeuren 

optreden als portefeuillehouders. De 

risicobeelden geven inzicht in de mate 

van beheersing van de kernrisico’s en de 

omvang van het restrisico (onderverdeeld in 

gewenst, ongewenst en onacceptabel). 

Risico Allocatie Platform

Naast het RMC heeft Loyalis het Risico 

Allocatie Platform (RAP). Dit is ingericht 

om de technische financiële risico’s en 

de verdeling van het risicobudget over 

beleggingscategorieën en actuariële risico’s 

te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

Het RAP richt zich op het inzetten van 

risicokapitaal vanuit balansmanagement. 

Het bestrijkt dus zowel activa als passiva, 

gebaseerd op het verwachte rendement per 

risico-eenheid. 

Risicomanagement en directie

De risicomanagers participeren actief 

in de managementteamvergaderingen. 

Daarnaast nemen de risicomanagers deel 

aan de relevante stuurgroepen. De directie 

van Loyalis is eindverantwoordelijk voor het 

risicomanagement. 

Group Internal Audit

De internal auditfunctie, uitbesteed aan APG 

Groep NV, voert systematisch en planmatig 

audits uit en rapporteert hierover aan de 

directie en het Audit & Risk Committee (ARC) 

van de Raad van Commissarissen (RvC).

Raad van Commissarissen

Risicomanagement is een belangrijk 

aandachtsgebied voor het ARC en de 

RvC. De rapportage over de kwaliteit 

van de interne beheersing is een van de 

kernonderwerpen in het ARC.

Balansadviescommissie

De directie laat zich adviseren door een 

balansadviescommissie (BAC) met externe  

 

deskundigen. Deze commissie kijkt niet 

alleen naar beleggingen, maar hanteert 

het optimaal beheren van de balans als 

uitgangspunt. Hierbij wordt zowel de 

ontwikkeling van de verplichtingen als 

die van de beleggingen beoordeeld. De 

samenstelling van de BAC vindt u aan het 

einde van dit jaarverslag in de rubriek 

‘Personalia’. 

Risicocategorieën

Loyalis laat het risicokader zoveel mogelijk 

aansluiten op de regelgeving zoals die 

onder Solvency II van toepassing is. Solvency 

II onderscheidt een groot aantal risico’s. 

Deze worden gekwantificeerd op basis van 

het verlies dat zich eens in de tweehonderd 

jaar zou kunnen voordoen (de zogenaamde 

99,5% zekerheid die wordt vertaald in de 

Value at Risk). Via correlatiematrices wordt 

dit getotaliseerd tot het bedrag dat in zo’n 

worstcasescenario verloren zou kunnen 

gaan. Het standaardmodel is passend voor 

het risicoprofiel van Loyalis. 
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Strategisch risico

Het strategisch risico is het risico dat de 

doelstellingen niet worden behaald en de 

continuïteit van Loyalis onder druk komt 

doordat in het strategisch beleid en de 

uitvoering daarvan onvoldoende rekening is 

gehouden met de veranderingen binnen de 

voor Loyalis relevante omgeving. 

Dit is geconcretiseerd in de volgende kern-

risico’s: politiek risico, bedrijfsmodel risico, 

aanpassingsrisico en publiciteitsrisico.

Het gaat dan bijvoorbeeld om verminderde 

vraag naar kernproducten, nieuwe 

productmogelijkheden, verschuivingen in 

distributiekanalen, toenemende concurrentie 

of veranderde regelgeving. Het strategisch 

risico speelt bedrijfsbreed.

Als Loyalis leggen we onze strategie vast 

in een meerjarenplan (drie jaren) dat we 

jaarlijks actualiseren. Als basis hiervoor 

worden jaarlijks in de ALM-studie en de 

ORSA langetermijnscenario’s doorgerekend. 

Het strategisch planningsproces resulteert in 

een aantal doelstellingen en actiepunten; er 

worden KPI’s vastgesteld op grond waarvan 

de realisatie wordt gemeten in de tijd. Het 

komende jaar werken we uit in een jaarplan 

en in acties en projecten. De budgetten van 

de dochterbedrijven en afdelingen voor het 

komende jaar zijn hiervan een afgeleide. 

Financiële risico’s

De financiële risico’s worden primair in 

ALM-context (beleggingen / verplichtingen) 

beheerst binnen het geldende risicokader. 

Met het oog op de rendementsverwachting 

hanteert Loyalis spreadrisico als primair 

mismatch risico. Secundair zijn vastgoedrisico 

en risico’s alternatieve beleggingen. Rente- 

en valutarisico’s worden beperkt door inzet 

van derivaten. Risico’s en posities worden 

continu bewaakt en zo nodig bijgestuurd. 

Waar nodig wordt rekening gehouden 

met mogelijke toekomstige aanpassingen 

in het fiscale regime, bijvoorbeeld voor-

gestelde wijzigingen uit hoofde van het 

regeerakkoord. 

Voor een uitgebreide toelichting op boven-

genoemde risico’s, alsmede de daarbij 

behorende gevoeligheidsanalyses, verwijzen 

we naar het hoofdstuk ‘Risicomanagement’, 

als onderdeel van de jaarrekening.

Verzekeringstechnische risico’s

De verzekeringstechnische risico’s – waarvan 

langleven-, kortleven-, voortijdig verval- 

en arbeidsongeschiktheidsrisico’s de 

grootste zijn – worden beheerst door een 

adequaat acceptatiebeleid en prijsbeleid, 

schadelastbeheersing en deels door 

herverzekering. We sturen hier op de 

gewenste hoeveelheid risico. 

Voor een uitgebreide toelichting op 

bovengenoemde risico’s alsmede de daarbij 

behorende gevoeligheidsanalyses verwijzen 

we naar het hoofdstuk ‘Risicomanagement’, 

als onderdeel van de jaarrekening.

Liquiditeitsrisico

Onder liquiditeitsrisico verstaan we de kans 

dat een onderneming problemen heeft 

om de financiële middelen te verkrijgen 

die nodig zijn om aan zijn verplichtingen te 

kunnen voldoen op het moment dat deze 

opeisbaar worden.
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Wij volgen nauwlettend het liquiditeitsrisico, 

zodat toereikende liquide middelen 

zijn gewaarborgd om aan de financiële 

verplichtingen te voldoen. Daarbij 

houden we rekening met onvoorspelbare 

betalingen, bijvoorbeeld uit hoofde van 

derivatenposities.

Naast het aanhouden van voldoende liquide 

middelen om aan de liquiditeitsbehoefte 

op korte termijn te voldoen, beleggen 

wij een groot deel van de vastrentende 

waardenportefeuille in liquide leningen 

(staatsleningen van eurokernlanden en 

bedrijfsobligaties met korte looptijden). 

Beleggingen in onroerend goed, private 

equity en infrastructuur kunnen niet op korte 

termijn te gelde worden gemaakt. Met de 

per saldo resulterende liquiditeitspositie 

kan Loyalis ruimschoots voldoen aan 

de liquiditeitsbehoefte die voortvloeit 

uit de reguliere bedrijfsvoering en de 

liquiditeitsbehoefte die samenhangt met de 

aangehouden derivatenposities. 

Operationele risico’s

Onder operationeel risico verstaan we 

het risico op verliezen door inadequate of 

falende interne processen, door mensen en 

IT-systemen of door onverwachte externe 

gebeurtenissen. 

Voor operationele risico’s geldt een 

uitgebreid systeem als onderdeel 

van onze ISO-certificering en het 

Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Deze 

kwaliteitslabels zijn belangrijk en wij 

richten ons op voortdurende verbetering 

en implementatie van acties die aan het 

gevraagde hoge niveau van genoemde 

certificering en keurmerk voldoen.

Uitbestedingsrisico

Onder uitbestedingsrisico verstaan we 

het risico dat de continuïteit, integriteit of 

kwaliteit van de bedrijfsvoering van Loyalis 

wordt geschaad doordat aan derden 

uitbestede werkzaamheden niet conform de 

gemaakte afspraken worden uitgevoerd. 

Loyalis heeft een aantal werkzaamheden 

uitbesteed, vooral binnen de APG Groep, 

en enkele extern. We beschikken over een 

uitbestedingsbeleid waarin is weergegeven 

hoe wij omgaan met uitbestedingsrelaties. 

Het management monitort de uitbestedings-

relaties op basis van periodieke rapportages 

over de gemaakte afspraken.

Compliancerisico

Het compliancerisico betreft het risico op 

sancties van toezichthouders, materiële 

of financiële verliezen of schade aan de 

reputatie van Loyalis als gevolg van het niet 

voldoen aan wet- en regelgeving.

Naleving van wet- en regelgeving wordt 

binnen Loyalis geborgd door de Commissie 

Monitoring Wet- en Regelgeving. Deze 

commissie ziet erop toe dat nieuwe en 

gewijzigde wet- en regelgeving wordt 

geanalyseerd en, indien nodig, op de 

juiste wijze tijdig binnen Loyalis wordt 

geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

19
Loyalis NV jaarverslag 2017  |   Directieverslag



Tevens hebben we een Gedragscode met 

daarin de in acht te nemen gedragsregels. 

Iedereen die deel uitmaakt van de 

organisatie dient zich aan deze code te 

houden door de code te ondertekenen 

en na te leven. Medewerkers in bepaalde 

aangewezen functies ondertekenen 

daarnaast ook de insiderregeling.

Monitoring van dit risico vindt plaats door 

de compliancecyclus. De directie en het 

ARC worden door kwartaalrapportages 

geïnformeerd over de beheersing van 

de compliancerisico’s op basis van risico-

beeldbesprekingen met de compliance-

risico-eigenaren en periodiek uitgevoerde 

testen door de tweede lijn. Op deze wijze 

hebben we geborgd dat tijdig en effectief 

bijgestuurd kan worden. 

Corporate governance

Wat is corporate governance?

Onder corporate governance verstaan we 

de wijze waarop de onderneming door het 

bestuur wordt aangestuurd en de manier 

waarop hierover verantwoording wordt 

afgelegd aan de Raad van Commissarissen, 

de aandeelhouder en andere stakeholders. 

Loyalis hecht veel waarde aan een 

hoogwaardige corporate governance.

Corporate Governance Code

Hoewel Loyalis niet beursgenoteerd is en 

dus niet gebonden is aan de Corporate 

Governance Code, onderschrijft Loyalis wel 

de principes en uitgangspunten hiervan. De 

governance van Loyalis is dan ook ingericht 

in overeenstemming met deze principes. 

Hierbij moet met name gedacht worden 

aan de inrichting van risicomanagement 

binnen de organisatie en de manier waarop 

bestuur, Raad van Commissarissen, internal 

auditfunctie en de externe accountant 

invulling geven aan hun taken.

Gedragscode Verzekeraars

Loyalis is als lid van het Verbond 

van Verzekeraars gebonden aan de 

Gedragscode Verzekeraars. Hierin staat 

welke kernwaarden en gedragsregels 

leidend zijn bij de invulling van de 

maatschappelijke rol die verzekeraars in 

Nederland spelen. Het klantbelang staat 

hierbij voorop. De kernwaarden die voor 

ons leidend zijn bij de bediening van onze 

klanten sluiten aan bij de kernwaarden in de 

Gedragscode Verzekeraars.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) 

oefent, op basis van complementariteit en 

collegialiteit, onafhankelijk toezicht uit op 

de directie. De samenstelling van de RvC is 

afgestemd op de omvang en complexiteit 

van Loyalis.

De competentiematrix geeft inzicht in de 

competenties die aanwezig of nodig zijn. 

Is er een vacature, dan wordt op basis van 

deze competentiematrix een functieprofiel 

ontwikkeld. De raad beschikt over voldoende 

leden om zijn taak goed te kunnen vervullen. 
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Deze leden, zowel individueel als collectief, 

beschikken over gedegen kennis en ervaring 

van de maatschappelijke rollen van de 

verzekeraar en van de belangen van alle bij 

de verzekeraar betrokken partijen. Ieder lid 

van de raad is in staat om de hoofdlijnen van 

het totale beleid te beoordelen en zich een 

afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen 

over de belangrijkste risico’s die daarbij 

worden gelopen.

De RvC streeft naar een evenwichtige 

afweging van de belangen van de bij 

de verzekeraar betrokken partijen, zoals 

klanten, aandeelhouders en medewerkers. 

De overwegingen van de raad worden 

vastgelegd in een verslag. Commissarissen 

worden benoemd op basis van geschiktheid, 

deskundigheid en beschikbaarheid. 

Daarnaast is er een programma van 

Permanente Educatie (PE).

De vergoeding die de leden ontvangen is 

passend en niet resultaatafhankelijk. Elk jaar 

vindt een zelfevaluatie plaats.

Het ARC (Audit & Risk Committee), 

een commissie van de RvC, heeft 

een voorbereidende rol als het gaat 

om financiële en risicogerelateerde 

onderwerpen. Zo is geborgd dat er een 

periodieke beoordeling op strategisch 

niveau plaatsvindt over de vraag of de 

bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen 

binnen de risicobereidheid van Loyalis. 

Voor de leden van deze commissies gelden 

specifieke competentie- en ervaringseisen.

Besluitvorming van de RvC en zijn 

commissies wordt schriftelijk vastgelegd. De 

RvC bestaat op 31 december 2017 uit vier 

mannen en één vrouw.

De directie

Ook de directie voert haar taken uit op basis 

van collegialiteit en complementariteit en 

ook voor de directie is een competentie-

matrix opgesteld. Is er een vacature, dan 

wordt het profiel voor de desbetreffende 

functie afgeleid van de matrix en 

goedgekeurd door de RvC. De RvC ziet er 

bovendien op toe dat de directie deelneemt 

aan een kwalitatief goed PE-programma en 

vergewist zich ervan dat de leden van de 

directie voldoende deskundig zijn.

De educatie heeft in ieder geval betrekking 

op relevante ontwikkelingen binnen de 

verzekeringsorganisatie en de financiële 

sector, op corporate governance in het 

algemeen en op die van de financiële sector 

in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de 

klant en op integriteit, risicomanagement, 

financiële verslaglegging en audit.

Naast de specifieke aandachtsgebieden 

beschikt ieder lid van de directie over 

gedegen kennis van de financiële sector. 

Ieder lid beschikt daarnaast over uitgebreide 

inhoudelijke kennis van de maatschappelijke 

rol die een financiële instelling 

tegenwoordig inneemt en van de belangen 

van alle betrokken partijen. Ook beschikt 

ieder lid van de directie over voldoende 

kennis om het beleid op diverse onderdelen 

te kunnen beoordelen.

Bij besluitvorming weegt de directie de 

belangen van klanten, medewerkers en 

aandeelhouders mee. Het klantbelang staat 

daarbij centraal; een uitgangspunt dat is 

vastgelegd door het ondertekenen van de 

eed of belofte financiële sector. Ook wordt 

aan alle medewerkers bij indiensttreding 
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gevraagd om de gedragscode te tekenen en 

zich hiernaar te gedragen. Besluitvorming 

van de directie wordt schriftelijk vastgelegd.

Het Burgerlijk Wetboek schrijft een 

evenwichtige verdeling van mannen en 

vrouwen voor in het bestuur van grote 

ondernemingen. De driekoppige directie 

van Loyalis, twee mannen en één vrouw, 

voldoet aan deze wet.

Sleutelfuncties

Loyalis beschikt over een compliancefunctie, 

risicomanagementfunctie en actuariële 

functie. Samen met de internal auditfunctie 

behoren deze functies tot de zogenaamde 

sleutelfuncties van een verzekeraar. 

De compliancefunctie heeft tot taak te 

monitoren dat de bedrijfsvoering van 

Loyalis in lijn is met de geldende wet- en 

regelgeving. De risicomanagementfunctie 

heeft tot taak erop toe te zien dat de 

operationele en financiële risico’s adequaat 

worden beheerst. De compliancefunctie 

en risicomanagementfunctie zijn beide 

tweedelijnsfuncties in het zogenaamde three 

lines of defense-model (zie ook paragraaf 

‘Risicomanagement’). De actuariële functie 

kent zowel een eerste- als tweedelijnsfunctie. 

De eerstelijnsfunctie wordt binnen Loyalis 

zelf uitgevoerd en betreft voornamelijk 

activiteiten rondom tariefstelling en waar-

dering van verplichtingen. De tweede lijns 

actuariële functie heeft Loyalis extern belegd 

bij Willis Towers Watson. Deze functie dient 

zich een onafhankelijk oordeel te vormen 

over de technische voorzieningen en de 

betrouwbaarheid en geschiktheid van de 

basisgegevens die worden gebruikt voor de 

actuariële berekeningen. Verder beoordeelt 

Willis Towers Watson het product- en 

acceptatiebeleid, herverzekerings beleid  

en –overeenkomsten, alsmede het risico-

managementsysteem.

Group Internal Audit

Group Internal Audit geeft invulling aan 

de internal auditfunctie, eveneens een 

sleutelfunctie, en beoordeelt of de interne 

beheersmaatregelen in opzet, bestaan en 

werking effectief zijn. Zij ziet onder meer 

toe op de kwaliteit en effectiviteit van het 

functioneren van governance, risicobeheer 

en beheersprocessen en rapporteert 

daarover aan de directie en het ARC. De 

opdracht daarvoor wordt vastgelegd in het 

jaarlijks op te maken auditplan.

Group Internal Audit is onafhankelijk 

gepositioneerd. De internal auditfunctie, 

de externe accountant en het ARC wisselen 

periodiek informatie uit. Daarnaast wordt het 

auditplan goedgekeurd door de RvC.

Group Internal Audit rapporteert aan de 

directie en heeft een directe lijn naar de 

voorzitter van het ARC. Deze bevoegdheden 

zijn vastgelegd in het Audit Charter. 

Jaarlijks vindt onder meer een overleg 

plaats tussen Internal Audit, DNB en de 

externe accountant om elkaars risicoanalyse, 

bevindingen en auditplan te bespreken. Ook 

in 2017 heeft dit overleg plaatsgevonden. 

De algemene controleopdracht voor de 

jaarrekening is belegd bij de externe 

accountant, zijnde KPMG NV. De externe 

accountant steunt op het werk van Group 

Internal Audit, waar dit ten behoeve 

van zijn rol als controlerend accountant 

mogelijk is. In het kader van de algemene 
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controleopdracht voor de jaarrekening 

rapporteert de externe accountant aan de 

directie en de RvC.

Beloningsbeleid

Loyalis committeert zich aan de Regeling  

Beheerst Beloningsbeleid Wft (Wet op  

het financieel toezicht) en de Wbfo (Wet  

beloningsbeleid financiële ondernemingen). 

Deze regeling schrijft een zorgvuldig, 

beheerst en duurzaam beloningsbeleid 

voor, waarbij rekening wordt gehouden 

met de langetermijndoelstellingen en het 

maatschappelijk draagvlak. 

Loyalis heeft geen medewerkers in dienst 

met een jaarlijkse beloning van € 1 miljoen  

of meer. Daarnaast kent Loyalis sinds 2015  

geen variabele beloning meer. Om optimaal  

transparant te zijn, heeft Loyalis zijn 

remuneratierapport op zijn website openbaar  

gemaakt. De RvC is verantwoordelijk 

voor het uitvoeren en evalueren van het 

beloningsbeleid voor de leden van de 

directie. Daartoe laat de RvC zich bijstaan 

door een remuneratiecommissie. Naast de  

remuneratiecommissie kent Loyalis ook 

een toetsingscommissie die onder meer de 

risicomanagement- en de compliancefunctie 

omvat. De toetsingscommissie toetst onder 

meer de algemene beginselen van het 

beloningsbeleid. 

Elk jaar bespreekt de RvC de vaste inkomens 

van de bestuurders. Daarbij ziet de RvC 

erop toe dat het inkomen in redelijke 

verhouding staat tot het beloningsbeleid. 

Bij ontslag bedraagt de vergoeding voor 

een bestuurder maximaal eenmaal het vaste 

jaarsalaris. Loyalis kent geen beloning in 

aandelen of andere financiële instrumenten.

Voor meer informatie over dit onderwerp 

verwijzen wij u naar onze website  

www.loyalis.nl/governance. 
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Bouwen aan de toekomst van gezondheid. Dat is 
de missie van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Met 12.000 mede werkers is het 

UMCG de grootste werkgever van Noord-Nederland. 

De ambities van de zorgorganisatie zijn vertaald naar 
het mobiliteitscentrum ‘Mensenwerk’. Kartrekker is 
Marcel van Renssen. ‘Mobiliteit kan het gevolg zijn 
van boventalligheid, maar ook omdat medewerkers 
hun bakens willen verzetten. We kijken dwars door de 
organisatie heen naar mogelijkheden, zowel in banen 
als projecten.’

Volgens Van Renssen vraagt de nieuwe koers om 
een flexibele werkcultuur, waarbij medewerkers tot 
hogere leeftijd door kunnen werken. Het UMCG 
investeert daarin met onder andere het programma 
Healthy@Work en organiseert bij voorbeeld de 

‘Healthy@work-week’ en de maande lijkse ‘Healthy 
Monday’. Medewerkers krijgen informatie over 
gezond leven en de balans tussen werk en privé.  
Ook biedt de werkgever gezondheidschecks aan. 
‘Ons programma hebben we samen met Loyalis  
vorm en inhoud gegeven.’

De acht UMC’s in Nederland zijn gezamenlijk klant 
van Loyalis. ‘De verzekeringen sluiten goed aan op 
pensioen- en sociale zekerheidsproducten, waardoor 
medewerkers eigenlijk nooit dubbel verzekerd zijn’, 
vindt de arbeids specialist. De relatie met de account-
managers van Loyalis, noemt Van Renssen ‘persoonlijk’. 
‘Ik kan echt aan de bel trekken voor een wissewasje of 
ideeën uitwisselen in een collegiale sfeer.’ 

‘Omdat de zorg binnen het UMCG complexer wordt, 
zal het personeel mee moeten ontwikkelen’, schetst 

Van Renssen. ‘Zo kunnen onze verpleegkundigen alle-
maal bijscholing krijgen in specialistische verpleeg-
kundige zorg. Onze afdelingshoofden en managers 
krijgen een leiderschapsprogramma aangeboden 
om leiding te geven aan multi disciplinaire teams. 
En we maken veel gebruik van zaken als de Sociale 
Zekerheidswijzer en de toe komstscan voor 55-plussers.’

‘De hulp van Loyalis is welkom, vanwege zijn veel 
bredere kijk op inkomenszekerheid. Een mooi 
voor beeld daarvan vind ik de aandacht voor de 
zo genoemde “blue zones”, plekken op de wereld 
waar mensen lang en gezond leven. Wij kunnen 
de vertaling maken naar de blue zones in onze 
organisatie; daar waar werknemers lang en gezond 
inzetbaar zijn.’ •

‘Lang en gezond 
aan het werk’ 
Marcel van Renssen
Hoofd Mobiliteitspunt UMC Groningen
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2017 2016 2015 2014 2013

Belegd vermogen 
- Voor eigen risico
- Voor risico polishouders

 3.146 
 2.843 

 303 

3.156
2.856

300

3.020
2.820

200

3.097
2.885

212

2.838
2.624

214

Eigen vermogen  437 366 335 314 290

Solvabiliteitsratio Verzekeringsgroep onder Solvency I n.v.t. n.v.t. 413% 372% 354%

Solvabiliteitsratio solo-entiteiten onder Solvency II:
- Loyalis Leven
- Loyalis Schade

175%
180%

165%
170%

n.v.t
n.v.t

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t
n.v.t

Voorziening verzekeringsverplichtingen
- Voor eigen rekening
- Voor risico polishouders

 2.919 
 2.618 

 301 

3.000
2.707

293

2.948
2.747

201

3.086
2.878

208

2.865
2.654

211

Indexatie 0,75% 0,75% 0,50% 0,40% 0,6%

Beleggingsgerelateerde activa versus  verzekeringsverplichtingen* 108% 106% 104% 102% 103%

Baten
- Brutoverzekeringspremies
- Beleggingsopbrengsten
- Bedrijfslasten 

 267 
 79 
 63 

254
179

72

264
22
74

273
367

72

282
54
85

Resultaat na belasting  71 38 28 31 19

Totaal fte´s Loyalis (gemiddeld)  219 225 251 297 299

* In deze ratio zijn de vorderingen op de herverzekeraar in mindering gebracht op de opgenomen verzekeringsverplichtingen.

Kerncijfers
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Aantal werkgevers 
einde van het jaar

2017 5.194
2016 5.560

Verzuimpercentage  
eigen personeel

2017 4,17%
2016 3,63%

Organisaties met als rol: werkgevers zonder 
einddatum en met minimaal 1 product.

Voortschrijdend verzuim

Volgens het Verbond van Verzekeraars. 

Benchmark
2017 niet bekend (per 28/03/2018)

2016 4,5%

Aantal uitgevoerde 
opdrachten 

2017 195
2016 174
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid, 
verzuim(preventie) of vitaliteit.

Aantal verzekerden
nabestaandenpensioen

2017 37.000
2016 40.000

Aantal uitgevoerde 
opdrachten 

2017 195
2016 174
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid, 
verzuim(preventie) of vitaliteit.

Aantal verzekerden
nabestaandenpensioen

2017 37.000
2016 40.000

Aantal verzekerden
arbeidsongeschiktheids-
verzekering

2017 510.000
2016 513.000

Aantal contacten 
werkgeversdesk

2017 5.743
2016 4.438

Aantal verzekerden
arbeidsongeschiktheids-
verzekering

2017 510.000
2016 513.000

Aantal contacten 
werkgeversdesk

2017 5.743
2016 4.438

CES werkgevers

2017 62
2016 57

CES werknemers

2017 47
2016 47

Gemaksscore: hoeveel moeite moet een klant doen 
om een vraag beantwoord of issue opgelost te 
krijgen?
Hoe hoger de score, hoe minder moeite het de klant 
kost.

Gemaksscore: hoeveel moeite moet een klant doen 
om een vraag beantwoord of issue opgelost te 
krijgen?
Hoe hoger de score, hoe minder moeite het de klant 
kost.

CES werkgevers

2017 62
2016 57

CES werknemers

2017 47
2016 47

Gemaksscore: hoeveel moeite moet een klant doen 
om een vraag beantwoord of issue opgelost te 
krijgen?
Hoe hoger de score, hoe minder moeite het de klant 
kost.

Gemaksscore: hoeveel moeite moet een klant doen 
om een vraag beantwoord of issue opgelost te 
krijgen?
Hoe hoger de score, hoe minder moeite het de klant 
kost.
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Solvency II ratio
voor Leven

2017 175%
2016 165%

Solvency II ratio
voor Schade

2017 180%
2016 170%

2016
2017 2016

2017

Solvency II ratio
voor Leven

2017 175%
2016 165%

Solvency II ratio
voor Schade

2017 180%
2016 170%

2016
2017 2016

2017

Netto winst
Resultaat na belasting

2017 € 71 miljoen
2016 € 38 miljoen

2016

2017

Premie omzet

2017 € 267 miljoen
2016 € 254 miljoen

2016 2017

2016

2017

2016 2017

NPS werkgevers NPS werknemers

2017 -34
2016 -35

2017 -2
2016 -2
In welke mate zou u Loyalis aanbevelen aan vrienden, 
familie of collega’s?
Score 0-10
Net promotor score = % promotors (score 9 of 10) 
minus % detractors (score 0-6)
[passives scoren 7 of 8]
Hoe hoger de score, hoe meer een klant Loyalis 
aanbeveelt.

In welke mate zou u Loyalis aanbevelen aan vrienden, 
familie of collega’s?
Score 0-10
Net promotor score = % promotors (score 9 of 10) 
minus % detractors (score 0-6)
[passives scoren 7 of 8]
Hoe hoger de score, hoe meer een klant Loyalis 
aanbeveelt

Aantal werkgevers 
einde van het jaar

2017 5.194
2016 5.560

Verzuimpercentage  
eigen personeel

2017 4,17%
2016 3,63%

Organisaties met als rol: werkgevers zonder 
einddatum en met minimaal 1 product.

Voortschrijdend verzuim

Volgens het Verbond van Verzekeraars. 

Benchmark
2017 niet bekend (per 28/03/2018)

2016 4,5%

Netto winst
Resultaat na belasting

2017 € 71 miljoen
2016 € 38 miljoen

2016

2017

Premie omzet

2017 € 267 miljoen
2016 € 254 miljoen

2016 2017

2016

2017

2016 2017
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TOELICHTING BIJ KERNCIJFERS 
LOYALIS NV

Inleiding
Verslagjaar 2017 gaat voor Loyalis in de  

boeken als een uitstekend jaar qua resultaat  

(€ 70 miljoen na belasting). De beleggings-

resultaten en verzekerings technische 

resultaten waren hierin net als in 2016 

bepalend. Net als in de voorgaande jaren 

willen we ons resultaat deels ten goede laten 

komen aan de verzekerden door indexatie 

van de daarvoor in aanmerking komende 

uitkeringen met ingang van 1 januari 2018. 

Daarnaast zal een deel van het resultaat 

aan de aandeelhouder worden uitgekeerd. 

Het voorstelbesluit (€ 15 miljoen dividend) 

zal in de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van 28 maart 2018 worden 

besproken.

Onze kapitaalpositie is mede als gevolg van 

het gerealiseerde resultaat onverminderd 

sterk te noemen om ook in de toekomst te 

kunnen blijven voldoen aan de aangegane 

verplichtingen.

Op geconsolideerd niveau kende onze omzet 

een groei van ruim 5%. De brutoverzekerings-

premies stegen in 2017 met € 13 miljoen naar 

een niveau van € 267 miljoen.

Binnen de Leven-portefeuille zien we een 

verdere terugloop, voornamelijk als gevolg 

van de eindigende Levensloopregeling; 

binnen Loyalis Schade heeft met name 

onze vernieuwde WGA-ERD-propositie 

bijgedragen aan de stijgende Schade-omzet 

van 13%. De arbeidsongeschiktheids-

verzekeringsportefeuille groeide eveneens 

met 3% ondanks een dalende markt.

De daling van ons kostenniveau wordt in  

2017 steeds meer zichtbaar (€ 63 miljoen  

versus € 72 miljoen in 2016). We zetten  

momenteel vooral in op een vereenvoudigde 

systeemarchitectuur en verdere product-

rationalisatie (programma The Next Steps) 

die past bij de filosofie van een kleinere en 

wendbare organisatie. 

Solvabiliteit
Loyalis bewaakt zijn kapitaal met interne 

solvabiliteitsmarges die ruim boven de 

minimum vereisten liggen van DNB. Het 

netto totaalresultaat (voor winst- en indexatie-

bestemming) van € 71 miljoen wordt 

toegevoegd aan de overige reserves. Hier-

mee blijft de solide vermogenspositie 

onverminderd overeind. (Tussentijdse) 

dividend uitkeringen vinden enkel plaats als 

dit past binnen de gestelde kaders. 

De solvabiliteitsratio’s (beschikbaar 

vermogen versus vereist vermogen, oftewel 

de SCR-ratio) onder Solvency II bedragen 

per ultimo 2017 voor Loyalis Schade NV 

180% (2016: 170%) en voor Loyalis Leven 

NV 175% (2016: 165%) en liggen hiermee 

boven onze eigen interne normen van 150%. 

Bij het berekenen van het vereiste vermogen 

maakt Loyalis gebruik van het standaard-

model. Formele rapportering richting De 

Nederlandsche Bank over deze cijfers zal 

conform wettelijke voorschriften uiterlijk op 

6 mei 2018 plaatsvinden. 

De SCR-ratio kent een hogere mate van 

volatiliteit omdat bij de berekening vele 

factoren een rol spelen. In zijn algemeenheid 
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geldt bijvoorbeeld dat de toepassing van 

regels rondom de verwerking van belasting-

latenties, maar ook rente ontwikkelingen een 

bron van volatiliteit zijn.

Specifiek voor Loyalis Schade is de SCR-ratio  

gevoelig voor de aannames op het gebied 

van arbeidsongeschiktheidskansen en 

kansen op het gebied van herintreding van 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Voor 

Loyalis Leven is de SCR-ratio gevoelig voor 

de aannames op het gebied van verlenging 

van polissen (lapse-risico) en het langleven-

risico. 

Voor zowel Loyalis Schade als Loyalis Leven  

leiden wijzigingen in kosten veronderstellingen 

tot volatiliteit in de SCR-ratio. Voor een 

nadere kwantificering op dit vlak verwijzen 

we naar de risicomanagementparagraaf in 

de jaarrekening.

Beschikbaar vermogen Loyalis Leven  

€ 241 miljoen (2016: € 233 miljoen) 

Ons beschikbaar vermogen is volledig op 

marktwaarden gebaseerd. Het vermogen 

bestaat voor 91% uit Tier 1-kapitaal (2016: 

92%) en voor 9% uit Tier 3-vermogen 

(vermogen uit actieve belastingposities, 

2016: 8%).

De rentecurve voor de vastrentende 

beleggingen wijkt af van de rentecurve 

gebruikt voor de verplichtingen. De laatste 

bevat een opslag, de zogenaamde ‘volatility 

adjustment’, een ‘credit risk’-afslag en 

een aanpassing op de zogenaamde UFR 

(Ultimate Forward Rate). Hierdoor is de 

rentegevoeligheid van de verplichtingen 

anders dan van de beleggingen. 

Vereist vermogen Loyalis Leven € 138 miljoen 

(2016: € 142 miljoen) 

Het vereist vermogen bestaat voor 

het grootste deel uit vermogen aan te 

houden voor marktrisico’s vanwege onze 

levensloopportefeuille en het lapse-risico 

en langlevenrisico met name voor onze 

nabestaandenportefeuille.

Beschikbaar vermogen Loyalis Schade  

€ 333 miljoen (2016: € 294 miljoen) 

Ons beschikbaar vermogen is net als bij 

Loyalis Leven volledig op marktwaarden 

gebaseerd. Het vermogen bestaat voor 

100% (2016: 98%) uit Tier 1-kapitaal en 

voor 0% (2016: 2%) uit Tier 3-vermogen 

(vermogen uit actieve belastingposities).

Vereist vermogen Loyalis Schade  

€ 185 miljoen (2016: € 173 miljoen) 

Het vereist vermogen bestaat voor het 

grootste deel uit vermogen aan te houden 

voor marktrisico’s en het invaliditeitsrisico met 

name voor onze arbeidsongeschiktheids-

verzekeringsportefeuille. 

Verliescompenserende belastingeffecten

Bij de totstandkoming van de 2017-cijfers 

ten aanzien van de verliescompenserende 

belastingeffecten (LAC DT) is zowel bij 

Loyalis Leven NV als Loyalis Schade NV 

uitgegaan van de carry back die per ultimo 

2017 toegepast kon worden, te weten over 

het fiscale jaar 2017. 

Bij zowel Loyalis Leven NV als Loyalis Schade 

NV is geen carry forward meegenomen in 

deze belastingeffecten. 
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De in het regeerakkoord aangekondigde 

winstbelastingmaatregelen, zijnde tariefs-

verlaging naar 21% in 2021 en verkorting 

van verliesverrekeningstermijn naar 6 jaar, 

zou bij implementatie ervan een beperkte 

impact hebben op de solvabiliteit van onze 

verzekeraars.

Voorziening verzekeringsverplichtingen
De voorziening verzekeringsverplichtingen 

is gedaald ten opzichte van de stand per 

ultimo 2016. Bij Leven (totale daling van ruim 

€ 101 miljoen) is dit met name zichtbaar bij 

de eindigende Levensloopportefeuille en 

de Lijfrenteportefeuille door de lopende 

uitkeringen. 

 

De stand van onze arbeidsongeschiktheids-

portefeuille nam licht toe met € 20 miljoen  

door enerzijds de groei in de WGA-ERD-

portefeuille en anderzijds een stijgende  

risicopremie binnen onze arbeids-

ongeschiktheidsportefeuille. Verdere aan-

scherping van onze schadelast beheersing 

zien we als een van de belangrijkste speer-

punten voor 2018.

De gestegen markrente (20-25 basispunten) 

op risicovrije leningen leidde in beide 

portefeuilles tot een beperkt effect op de 

standen van de voorzieningen. 

Beleggingsopbrengsten
De beleggingsopbrengsten over 2017 

bedroegen € 79 miljoen, verdeeld naar 

€ 57 miljoen voor eigen rekening en risico 

(inclusief polishouder met garantie) en € 22 

miljoen ten behoeve van de polishouders 

zonder garanties. 

De groei van het belegd vermogen voor 

eigen rekening en risico is het gevolg 

van de gedaalde kredietopslagen in de 

vastrentende waardenportefeuilles (+ € 39 

miljoen) alsmede de gestegen waarderingen 

van de zakelijke waarden en dan met name 

het vastgoed (+ € 37 miljoen). In 2017 is  

de kapitaalmarktrente gestegen.  

Zo steeg bijvoorbeeld de 10-jarige euro-

swaprente met 0,23 procentpunt (in 2016 

was er nog sprake van een daling van 0,34 

procentpunt). Dit heeft geleid tot een daling 

van de beleggingsopbrengsten.  

Het totale effect hiervan bedraagt -€ 19 

miljoen.

Bedrijfslasten en fte’s 
Onze bedrijfslasten zijn ten opzichte 

van 2016 per saldo met € 9 miljoen 

gedaald. De belangrijkste reden voor 

deze gunstige ontwikkeling zijn de lagere 

reorganisatielasten als gevolg van het 

nagenoeg afronden van het eerder ingezet 

veranderprogramma Kiezen & Doorpakken 

begin 2017. Daarnaast hebben de 

substantieel lagere uitgaven aan externe 

expertise (mede ten behoeve van projecten) 

eveneens geleid tot deze gunstige 

ontwikkeling. 

Het aantal fte’s is licht gedaald ten opzichte 

van 2016. Eventuele piekbelastingen en 

specifieke werkzaamheden worden met een 

toenemende flexibele schil opgevangen.
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‘Wat je vandaag leert, moet je morgen 
in de praktijk toe kunnen passen’, 
vinden Alexandra Smeets en haar 

collega’s bij de Stichting Onderwijs Midden-Limburg 
(SOML). Daarom heeft de onderwijsstichting een 
eigen leercentrum waarbinnen medewerkers zichzelf 
kunnen bijscholen; op persoonlijk vlak, vakinhoudelijk 
en pedagogisch / didactisch.

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg telt zo’n 
negenhonderd medewerkers en ruim 8000 leerlingen 
in het middelbaar onderwijs. ‘Persoonlijk leren’ is 
voor werknemers en leerlingen sinds een aantal jaren 
speer punt in het beleid. Meerdere scholen van SOML 
lopen voorop met een eigen leerroute voor elke 
individuele leerling. 

De docenten, van jong tot oud, kunnen kiezen uit 
verschillende trainingen. Een aantal daarvan krijgt 
samen met Loyalis vorm en inhoud. ‘Onze jongste 
docenten bieden we een training aan om te leren 
omgaan met weerstand’, vertelt relatiemanager 
Smeets. ‘Veel dertigers en veertiger combineren 
werk met een gezin of zorg aan ouders en daarom 
starten we dit voorjaar met de training Balans werk-
privé. Ook spreken we met Loyalis over duurzame 
inzetbaarheid bij SOML.’

De relatiemanager noemt Loyalis proactief. ‘Ze 
denken mee, we communiceren open en de lijnen 
zijn kort.’ Door de collectieve arbeids ongeschiktheids-
verzekering voor het personeel heeft de stichting 
meteen een vraagbaak voor vraagstukken over 

sociale zekerheid en financiert Loyalis een deel van de 
trainingen. ‘Uiteraard raakt die subsidiepot een keer 
leeg en dat is weleens jammer’, vindt Smeets.

Het is de Limburgse stichting veel waard om 
personeel voor langere tijd aan zich te binden. ‘We 
willen met elke medewerker in gesprek over hun 
toekomst: willen ze leraar blijven, een extra bevoegd-
heid, een andere functie?’ Zelfs nu Midden-Limburg 
door bevolkingskrimp minder leerlingen krijgt, wil 
SOML de leraren op de loonlijst houden. ‘We hebben 
de ‘lease-leraar’ in het leven geroepen’, zegt Smeets. 
‘Dat zijn docenten die we een aantal jaren bij een 
andere school proberen onder te brengen. Over een 
paar jaar is er weer een leraren tekort en willen we de 
mensen op onze eigen scholen inzetten.’ •

‘Bewust 
meedenken over 
loopbaan leraar’ 
Alexandra Smeets 
relatiemanager professionalisering  
Stichting Onderwijs Midden-Limburg
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TOEKOMST VERWACHTINGEN

De komende jaren staat de verzekerings-

markt voor grote uitdagingen. De Leven-

markt zal verder krimpen en de concurrentie 

op de Schade-markt nog verder toenemen. 

Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

zien we een hoger verzuimpatroon. De 

toenemende levensverwachting van onze 

klanten is een belangrijk punt van aandacht. 

Collectieve of individuele 
pensioenaanvulling
Ook in de pensioenwereld komt de 

komende jaren volop beweging. In de 

collectieve pensioenfondsen (tweede 

pijler) is ongeveer € 1.200 miljard beheerd 

vermogen aanwezig. In het regeerakkoord 

van Rutte III staat dat het kabinet het 

pensioenstelsel wil hervormen tot een 

meer persoonlijk pensioenvermogen 

met collectieve risicodeling, waarbij de 

‘doorsneesystematiek’ wordt afgeschaft.  

De komende jaren wil Loyalis klaar zijn om in 

te kunnen spelen op eventuele nieuwe wet- 

en regelgeving. 

Positie verstevigen en uitbreiden 
Loyalis heeft een sterke positie in de 

sectoren die door APG worden bediend 

en wil in de toekomst deze positie verder 

verstevigen en uitbreiden. Om onze goede 

resultaten uit de afgelopen jaren voort te 

zetten willen we meer schaalgrootte en ons 

productaanbod bij meer werknemers en 

werkgevers aanbieden. Sinds de tweede 

helft van 2017 onderzoekt Loyalis samen 

met APG wat voor Loyalis de beste kansen 

biedt op de gewenste groei. Dit onderzoek 

is breed van opzet. 

Resultaat 2018
In ons jaarplan verwachten we een verdere 

afvlakking van onze Leven-activiteiten als 

gevolg van eerder genoemde redenen; in 

onze jaarplannen houden we rekening met 

een stijging van onze Schade-omzet.

De waardeontwikkeling van de 

beleggings portefeuille blijft, ondanks 

alle risicobeheersingsmaatregelen, een 

bijzonder aandachtspunt omdat de voor-

uitzichten op de financiële markten voor ons 

niet voorspelbaar zijn. 

Bij het opstellen van onze jaarplannen 

is rekening gehouden met een verdere 

kostenefficiëntie op de middellange termijn 

waarbij we verwachten dat verloop van 

medewerkers in de meeste gevallen op een 

natuurlijke wijze zal kunnen plaatsvinden. 
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WOORD VAN DANK

Via deze route willen we graag onze klanten  

danken. Zij zijn het die hun inkomens-

zekerheid en vermogensopbouw aan ons 

toevertrouwen. Daarmee vormen ze ons 

bestaansrecht en het doel van ons werken.

Ook spreken we opnieuw onze dank uit aan 

onze medewerkers die zich elke dag blijven 

inzetten om aan de behoefte van onze 

klanten te voldoen. We hebben daar veel 

waardering voor. Alleen samen kunnen we 

ervoor zorgen dat we op de goede weg zijn 

en blijven.

Directie
Peter van Wageningen

Wim Vliex

Cindy Weisscher

Heerlen, 23 maart 2018
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2017 is voor Loyalis een dynamisch jaar 

geweest. Enerzijds is daar de strategische 

heroriëntatie van de moedermaatschappij 

APG als antwoord op de snel veranderende 

pensioenwereld en de vraag op welke wijze 

Loyalis met zijn distributie en aanbod van 

producten kan aansluiten bij de nieuwe 

strategie van de moedermaatschappij. 

Anderzijds staat de verzekeringsbranche 

in zijn geheel voor een aantal grote 

uitdagingen:

• verschillende ontwikkelingen maken de 

markt complexer, zoals hoge eisen aan 

eenvoudige en transparante producten, 

de krimp van de Leven-markt en de felle 

concurrentie op de Schade-markt;

• verdere consolidatie van de 

verzekeringsmarkt;

• nieuwe toetreders (fintech- en bigdata-

techbedrijven) richten zich op de meest 

winstgevende delen van de waardeketen 

voor verzekeringen;

• nieuwe ontwikkelingen in wet- en 

regelgeving zoals defiscalisering en 

nieuwe wetgeving op het gebied 

van pensioenen beïnvloeden het 

productaanbod;

• toenemende regeldruk op het gebied 

van financieel toezicht;

• snel veranderende markt en het 

distributiemodel als gevolg van 

technologische ontwikkelingen.

Voor Loyalis is het van belang dat 

vanuit een eigenstandige visie en 

verantwoordelijkheid op basis van lange 

termijn waardecreatie een strategie wordt 

geformuleerd die de continuïteit van het 

bedrijf borgt. Een afvaardiging van de 

Raad van Commissarissen heeft tezamen 

met de directie aan deze nieuwe strategie 

gewerkt, wat heeft geresulteerd in een nieuw 

business plan voor 2018 en verder. 

Loyalis heeft een sterke positie in de 

sectoren die door APG worden bediend 

en wil in de toekomst deze positie verder 

verstevigen en uitbouwen. Om de goede 

resultaten van Loyalis uit de afgelopen jaren 

voort te zetten is het van belang om meer 

schaalgrootte en een breder productaanbod 

te realiseren. Sinds de tweede helft van 2017 

onderzoekt Loyalis samen met APG wat 

voor Loyalis de beste kansen biedt op de 

gewenste groei. Dit onderzoek is breed van 

opzet.

Verder is in 2017 veel aandacht en energie 

besteed aan de inrichting van de organisatie. 

Processen en systemen zijn onder handen 

geweest om de beweging verder door te 

zetten naar een bedrijfs voering waar sprake 

is van verdergaande efficiency en verlaging 

van kosten. Hiertoe is uitvoering gegeven 

aan diverse programma’s met een focus op 

het moderniseren van het IT-landschap en 

het verder versimpelen en automatiseren 

Verslag Raad van Commissarissen
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van operationele processen. Ondanks de 

druk die dit op de organisatie heeft gelegd, 

is Loyalis erin geslaagd om het jaar 2017 

af te sluiten met een zeer goed financieel 

resultaat. De Raad van Commissarissen 

spreekt dan ook graag zijn waardering uit 

voor de inspanningen die medewerkers en 

directieleden hebben geleverd. 

Toezicht
Naast het reguliere toezicht op de 

bedrijfsactiviteiten hebben de volgende 

toezichtthema’s bijzondere aandacht 

gekregen gedurende het jaar:

• versoepelen jaarwerktraject en uitfaseren 

work-arounds;

• voortgang uitvoering programma’s  

The Next Steps; Wet & Regelgeving;  

Klant, Product en Innovatie;

• inrichten en implementeren datakwaliteit-

maatregelen;

• analyse en optimalisatie effecten 

Solvency II op verdienmodel en 

kapitaalbeleid.

Onder de rapportage van de Audit & Risk 

Committee wordt nader ingegaan op deze 

specifieke toezichtthema’s.

In 2017 heeft de Raad van Commissarissen 

zevenmaal vergaderd (aanwezigheid de 

heer Duvivier 100%; mevrouw Snels 71%, 

de heer Schuijt 100%, de heer Keuzenkamp 

85%, de heer Kotteman 100%). Daarnaast 

heeft regelmatig overleg plaatsgevonden 

tussen de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen en de voorzitter van 

de Directie Loyalis. Verder hebben de 

afzonderlijke leden van de Raad van 

Commissarissen vanuit hun specifieke 

aandachtsgebied afzonderlijke overleggen 

gevoerd met de COO en CFRO binnen 

het bedrijf. In het kader van de strategie 

is daarnaast meerdere malen gesproken 

met de aandeelhouder en de Raad van 

Commissarissen van de aandeelhouder. 

Risicomanagement
Vanuit de richtlijnen van Solvency II wordt 

het risicomanagement van Loyalis in 

eerste instantie gemonitord binnen de 

Audit & Risk Committee en vervolgens 

wordt hierover gerapporteerd aan de 

Raad van Commissarissen. De ORSA en 

samenhangende beleidsdocumenten 

worden jaarlijks op verzoek van de Raad 

van Commissarissen integraal behandeld in 

een speciaal hiervoor belegde vergadering. 

De volgende documenten zijn in deze 

vergadering besproken en vastgesteld door 

de Raad van Commissarissen:

• ORSA-studie 2017

• Risicoregister 2018

• Risicokaders en –normen 2018

• Risk appetite datakwaliteit 2018

• Kapitaal- en dividendbeleid 2018

• Herverzekeringsbeleid 2018

• Beleggingsplan 2018-2020

• Businessplan 2018

• SIRA 2017
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Bedrijfsvoering
Veel aandacht is uitgegaan naar de 

monitoring van de programma’s The 

Next Steps, Wet & Regelgeving en Klant, 

Product en Innovatie. Deze programma’s 

zijn essentieel om in te kunnen spelen op 

toekomstige ontwikkelingen en kansen, 

alsook om de organisatie en interne operatie 

klaar te maken voor de toekomst. 

Met name het moderniseren van het IT-

landschap en het reduceren van bestaand 

maatwerk in systemen en processen zijn  

belangrijke succesfactoren om een efficiënte  

werkorganisatie te bevorderen en daarmee 

kosten verder omlaag te brengen. De Raad  

van Commissarissen ziet dat er belangrijke 

stappen vooruit worden gezet in de 

verander programma’s en dat agile werken  

zorgt voor snellere en direct meetbare 

resultaten. Gelet op het belang van de IT-

portefeuille voor de toekomstige ontwikkeling  

van Loyalis is dit aandachtsgebied 

toegewezen aan de heer Kotteman, die 

vanuit zijn IT-achtergrond zitting heeft binnen 

de Raad van Commissarissen.

In het kader van het efficiënt inrichten van de 

organisatie en het verder omlaag brengen 

van de kosten is met behulp van externe 

expertise ook nadrukkelijk gekeken naar de 

mogelijkheden van outsourcing voor Loyalis. 

Het onderzoek naar outsourcing leverde 

als uitkomst op dat uitbesteding (met name 

offshoring) thans niet opportuun is, gelet op 

alle reeds lopende strategische initiatieven.

Voor 2017 is een Balanced Score Card 

opgesteld waarover in de management-

rapportage in iedere vergadering 

verantwoording wordt afgelegd aan de 

Raad van Commissarissen. De Balanced 

Score Card bevat de businessdoelstellingen 

van Loyalis. De resultaten van de Balanced 

Score Card stemmen in het algemeen 

tot bijzondere tevredenheid over het jaar 

2017. De interne organisatie heeft in zijn 

ontwikkeling goede stappen gemaakt. De 

omzet is hoger dan begroot en het resultaat 

is zeer goed.

Meerdere keren is het welzijn van personeel 

aan de orde geweest in vergaderingen, 

onder meer over de wijze waarop het 

personeel de nieuwe ontwikkelingen 

ten aanzien van de herinrichting van 

organisatie en processen ervoer. Daarbij 

is geconstateerd dat de nieuwe vorm van 

agile werken veel enthousiasme weet los 

te weken bij medewerkers. Ook is gelet 

op de ontwikkelingen in de toekomst 

en gesproken over hoe medewerkers in 

een onzekere periode aan de organisatie 

kunnen worden gebonden. En de wijze 

waarop communicatie kan bijdragen aan het 

betrokken houden van medewerkers bij de 

organisatie. 

Verder is in het verslagjaar door de Raad van  

Commissarissen aandacht besteed aan de  

jaarrekening, in control statement, audit- 

jaarplan, verbetering datakwaliteit, 

rationalisatie van het nabestaanden-

pensioen product, Solvency II-rapportages 

Leven en Schade; risicobeelden en onder-

liggende argumentaties van het management 

en de afdeling Risk Management. 
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Indexatie en dividend
In 2017 is in overleg met de directie besloten 

om de besluitvorming inzake dividend en 

indexatie te laten plaatsvinden na afsluiting 

van het jaar. Op dat moment is namelijk 

het jaarresultaat vastgesteld en kan, in een 

goede afweging van alle belangen van de 

diverse stakeholders, een besluit voor zowel 

indexatie als dividend in samenhang worden 

genomen.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De leden van de Raad van Commissarissen 

worden benoemd voor een termijn van 4 jaar 

en kunnen daarna worden herbenoemd voor 

dezelfde duur. Gedurende het jaar 2017 

hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in 

de samenstelling van dit gremium. Naar het 

oordeel van de Raad van Commissarissen is 

voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid 

als bedoeld in de best practice bepalingen 

2.1.7. tot en met 2.1.9. van de Nederlandse 

Corporate Governance Code.

Wet evenwichtige verdeling van 
zetels van het bestuur en de Raad van 
Commissarissen
Op 13 april 2017 is de Wet evenwichtige 

verdeling van zetels van het bestuur en 

de Raad van Commissarissen in werking 

getreden. Deze verplicht Loyalis om bij 

benoemingen, voordrachten en het op-

stellen van een profielschets zoveel mogelijk 

rekening te houden met een even wichtige 

verdeling van zetels van de directie en de 

RvC tussen mannen en vrouwen (artikel 2: 

166, 2:276 en 2:391 lid 7 BW). Deze even-

wichtige verdeling houdt in dat ten minste 

30% van de zetels van de directie en van de 

RvC door vrouwen (en ten minste 30% door 

mannen) wordt bezet. 

Bestuurders en commissarissen worden 

benoemd op basis van een competentie-

matrix. In 2017 is de samenstelling van 

de RvC niet gewijzigd, waardoor er geen 

gelegenheid geweest is om een andere 

invulling te geven aan de samenstelling van 

de RvC op basis van geslacht. Loyalis zal hier-

mee zo veel als mogelijk rekening houden bij 

benoemingen in de toekomst. De verdeling 

van de zetels man versus vrouw in de Raad 

van Commissarissen is per 31 december 

2017: 80% man versus 20% vrouw.

Voor de personalia en aanvullende 

gegevens van de leden van de Raad van 

Commissarissen wordt verwezen naar de 

hiertoe specifiek opgenomen paragraaf in 

dit jaarverslag.

Evaluatie en permanente educatie

Evaluatie en permanente educatie Raad van 

Commissarissen

Zowel het functioneren van de Raad als 

geheel als van ieder afzonderlijk lid is in 

2017 geëvalueerd. De conclusie van de 

gehouden evaluatie is dat de Raad van 

Commissarissen in het algemeen genomen 

goed functioneert. De RvC functioneert 

voldoende onafhankelijk en is voor wat 

betreft de individuele leden als voor het 

collectief goed toegerust voor zijn taken. 

Geconstateerde verbeterpunten worden in 

het eerstvolgende verslagjaar opgepakt.  
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In 2018 zal de evaluatie met ondersteuning 

van een externe deskundige worden 

uitgevoerd.

In het kader van de permanente educatie 

worden de leden van de Raad van 

Commissarissen periodiek op de hoogte 

gesteld van de wijzigingen in wet- en 

regelgeving. Verder wordt in het programma 

voor permanente educatie ieder jaar de 

aandacht gericht op een aantal specifieke 

thema’s. Voor 2017 waren deze thema’s: 

• Product Approval en Review Process 

(zorgplicht; wettelijke regeling; 

toetsingskader AFM; Insurance 

Distribution Directive);

• ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

(PRIIP’s; 4th AML (Wwft); PSD 2; Mifid-II);

• Algemene Verordening Gegevens-

bescherming.

Evaluatie bestuur

In 2017 is de evaluatie van het bestuur 

gewijzigd. De evaluatie vindt voortaan plaats 

volgens een cyclus waarin wordt gestart met  

een plangesprek waarin de Balanced Score 

Card en persoonlijke doelstellingen voor de 

bestuurder worden vastgelegd. Tussentijds 

vindt een voortgangsgesprek plaats waarin  

de voortgang op de afgesproken doel-

stellingen wordt besproken, waarna na het 

einde van het jaar in het beoordelings-

gesprek de realisatie ten aanzien van de 

doelen wordt vastgesteld. 

De beoordelingen voor de leden van het 

bestuur van Loyalis worden voorbereid 

door de leden van de remuneratie- en 

benoemingscommissie. Aan de hand van de 

beoordeling wordt op basis van het oordeel 

over het functioneren het salaris voorstel door 

de remuneratie- en benoemingscommissie 

voorbereid en vastgesteld door de Raad van 

Commissarissen.

COMMISSIES

Remuneratie- en benoemingscommissie
De remuneratie- en benoemingscommissie 

heeft in 2017 driemaal vergaderd. De 

commissie heeft zich beziggehouden met 

het opstellen van een standaardprocedure 

voor de herbenoeming van de leden van 

de Raad van Commissarissen. Op basis 

van deze procedure zijn mevrouw Snels 

en de heer Schuijt voorgedragen voor 

herbenoeming bij de aandeelhouder. In 

de Aandeelhoudersvergadering is daarop 

besloten om tot herbenoeming van de 

genoemde leden over te gaan. Mevrouw 

Snels is herbenoemd voor een periode 

van 4 jaar; de heer Schuijt op grond van 

persoonlijke overwegingen voor de termijn 

van maximaal 2 jaar.

Daarnaast heeft de commissie de Raad van 

Commissarissen geadviseerd ten aanzien 

van de volgende onderwerpen:

• vaststelling van het beloningsbeleid 2017;

• het toezicht op het beloningsbeleid 

volgend uit de taken zoals benoemd in 

de Regeling Beheerst Beloningsbeleid. 
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Inmiddels is bekend dat de Regeling 

Beheerst Beloningsbeleid niet meer 

van toepassing is op verzekeraars. De 

commissie laat onderzoeken in hoeverre 

de hiermee samenhangende toezichttaken 

aan wijziging onderhevig zijn;

• targets, beoordeling en beloning van de 

directieleden van Loyalis;

• remuneratierapport directie Loyalis.

De heer Duvivier en mevrouw Snels maken 

namens de Raad van Commissarissen deel 

uit van de remuneratie- en benoemings-

commissie. De heer Duvivier heeft 

alle vergaderingen van de commissie 

bijgewoond. Mevrouw Snels heeft één 

vergadering niet kunnen bijwonen.

Verantwoord belonen
Loyalis sluit met zijn beloningsbeleid aan  

bij APG Groep en voldoet met zijn beleid 

aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 

(Wft 2014). Meer in het bijzonder kan 

worden vermeld dat voor directie en 

medewerkers de variabele belonings - 

 

component geen onderdeel vormt van het 

belonings pakket. Op basis van de Regeling 

Beheerst Beloningsbeleid heeft de Raad 

van Commissarissen na advies van de 

remuneratie- en benoemingscommissie de 

volgende toezichttaken uitgevoerd:

• toezicht op de beloning van hoger 

leidinggevenden in controlfuncties;

• onderzoek naar de effectiviteit van het 

gevoerde beloningsbeleid met betrekking 

tot de doelstellingen van het beleid in 

het algemeen en de doelstellingen van 

het werven, behouden en motiveren van 

personeel in het bijzonder;

• controle of vertrekvergoedingen  

– voor zover verstrekt – voldoen aan de 

strekkende wet- en regelgeving.

Loyalis publiceert zijn beloningsbeleid op de 

website van Loyalis.

Audit & Risk Commissie
Het Audit & Risk Committee (ARC) is 

een vaste commissie van de Raad van 

Commissarissen. De commissie heeft  

 

tot taak het monitoren van de bedrijfs-

voering, de financiële verslag legging, de 

accountantscontroles, het interne risico-

beheer en het afwikkelen van vraag stukken 

op het vlak van compliance en informatie-

technologie. Deze adviserende commissie 

bereidt de besluitvorming op dit gebied 

van de RvC voor. In lijn met de wettelijke 

regelgeving Code of Governance Principles 

ligt de nadruk op de beoordeling van 

het risicobeheer. De commissie heeft in 

het afgelopen jaar vijfmaal vergaderd. In 

elke vergadering zijn naast de financiële 

rapportages ook de risico- en compliance-

rapportages besproken. Verder zijn de 

controle- en auditrapporten van Group 

Internal Audit en van de externe accountant 

besproken. 

Gedurende het gehele jaar 2017 bestond 

het ARC uit 2 afgevaardigde leden van de 

RvC Loyalis, de heer Schuijt (voorzitter) en 

de heer Kotteman. Verder hebben aan de 

vergaderingen van het ARC deelgenomen: 

de directie van Loyalis, de risicomanager  
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van Loyalis, internal audit en de externe  

accountant. De interne en de externe 

actuaris nemen jaarlijks deel aan de maart-

vergadering waarin de jaarrekening van het 

afgelopen verslagjaar wordt besproken.

In de laatste vergadering van 2016 is het 

conceptauditplan van internal audit voor het 

jaar 2017 besproken. Dit plan is in het eerste 

kwartaal met positief advies ter goedkeuring 

doorgeleid naar de RvC. Internal audit heeft 

elke vergadering verslag gedaan van de 

voortgang van de geplande audits en over 

bijzonderheden die bij de uitvoering van 

de audits zijn geconstateerd. De ARC heeft 

gedurende 2017 op regelmatige basis met 

de internal audit functie overleg gevoerd. 

In het najaar van 2017 zijn de bevindingen 

uit de (interim-)controle van de externe 

accountant uitgebreid besproken. 

Zoals gebruikelijk lag ook in 2017 in de 

eerste vergadering de nadruk op de 

financiële verslaglegging en de jaar-

rekening van het afgelopen boekjaar, de 

accountantsrapporten en het actuarieel 

functie rapport van de externe actuaris. De 

actuaris heeft onder meer gerapporteerd 

over de kwaliteit van het actuarieel proces 

en de juistheid en toereikendheid van 

de berekende actuariële voorzieningen. 

De bevindingen en aanbevelingen van 

de accountants en van de actuaris zijn in 

deze vergadering uitgebreid besproken, 

alsmede de reactie van de directie hierop. 

De commissie heeft positief advies over het 

jaar werktraject uitgebracht aan de Raad 

van Commissarissen. Verder zijn in deze 

vergadering onderwerpen behandeld zoals 

het kapitaal- en dividendvoorstel en het 

risico raamwerk voor 2017. Ook heeft het 

ARC aan de directie een nadere toelichting 

gevraagd bij de notities over het ‘In Control 

Statement’ en bij het ORSA Eindrapport van 

2016.  

Bijzonder thema dat elke vergadering in 

2017 uitgebreid aan de orde is gekomen 

is de voortgang en besturing van het 

strategische veranderprogramma, hetgeen 

bestaat uit de 3 deelprogramma’s: The Next 

Steps, Wet- & Regelgeving en Klant, Product 

en Innovatie. In dit kader is ook het thema 

datakwaliteit / datamanagement regelmatig 

in het ARC besproken. Het ARC heeft zich 

zowel in de vergaderingen als tussentijds 

regelmatig laten bijpraten over de voortgang 

en resultaten op dit traject. 

Gedurende de tweede helft van het jaar is er  

veel aandacht geweest voor de voorbereiding  

en het versoepelen van het jaarwerktraject. 

Het ARC heeft deze activiteiten gevolgd 

en hierover uitgebreid gesproken met 

de directie. Daarnaast zijn medio 2017 in 

het ARC de nieuwe Solvency II-rapporten 

en staten voor DNB over 2016 en de 

bijbehorende accountantsverklaringen 

besproken. 

De financiële managementrapportage 

en de Integrale Risicorapportage zijn elk 

kwartaal uitgebreid toegelicht. Hierbij is 

bijzondere aandacht uitgegaan naar risico’s, 

verbeteracties en ontwikkelingen in omzet, 

het (interest)resultaat en de solvabiliteits-

ratio’s. Gedurende het jaar is de voort-

gang en uitvoering van de ALM-studie en 
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van het ORSA-traject (alsmede de hierin 

geanalyseerde scenario’s) regelmatig 

uitvoerig besproken. De commissie heeft de 

meerwaarde van dit traject onderstreept. 

Naast de eerdergenoemde onderwerpen 

zijn in december in een extra ingelaste 

vergadering in het ARC behandeld: het 

ORSA-traject 2017, het geactualiseerde 

risico register en risicokaders, de bijstellingen 

in de beleggingsportefeuille, het aan-

gepaste kapitaal- en dividendbeleid, het 

herverzekeringsbeleid en de SIRA. 

In algemene zin heeft de commissie bij alle 

onderwerpen kritische vragen gesteld en 

adviezen uitgebracht voor aanscherping of 

bijsturing van interne risicobeheersing.

PRE-ADVIES  
RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen heeft op 

23 maart 2018 de jaarrekening van Loyalis 

NV over 2017 en de controleverklaring van 

KPMG Accountants NV besproken.

De Raad van Commissarissen stelt voor de 

jaarrekening vast te stellen conform het 

voorstel van de directie.

De Raad van Commissarissen stelt de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

voor de directie te dechargeren voor het 

gevoerde beleid.

Heerlen, 23 maart 2018

Raad van Commissarissen

M. Duvivier, voorzitter 

H. Schuijt 

A. Snels

D. Kotteman

H. Keuzenkamp
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GECONSOLIDEERDE BALANS LOYALIS NV
(X € 1.000) (VOOR WINSTBESTEMMING)

Activa 31-12-2017 31-12-2016

Latente belastingvorderingen (1)  99.407 121.488

Beleggingen, reële waardeverwerking via het 
 geconsolideerd overzicht van het  totaalresultaat (2)
- Beleggingen voor rekening van Loyalis
- Derivaten voor rekening van Loyalis

- Beleggingen voor risico polishouders
- Derivaten voor risico polishouders

 2.825.629 
17.741

2.843.370

302.859
-

 2.822.718 
33.973

2.856.691

299.570
 170 

 3.146.229 3.156.431

Vorderingen (3)
- Vorderingen uit hoofde van hypotheken
- Vorderingen en overige activa
- Vorderingen en overige activa uit  herverzekering

 3.155 
 23.882 
 42.590 

3.116
22.010
35.799

 69.627 60.925

Liquide middelen (4)  138.717 145.710

Totaal activa  3.453.980 3.484.554

Eigen vermogen en verplichtingen 31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen (5)
- Gestort en opgevraagd kapitaal
- Overige reserves
- Agioreserve
- Onverdeeld resultaat lopend jaar 

 167.707 
 114.799 

 83.653 
 71.021 

167.707
76.201
83.653
37.987

 437.180 365.548

Voorziening Verzekeringsverplichtingen (6)

- Brutoverzekeringsverplichting voor eigen rekening
-  Verzekeringsverplichting voor risico polishouders 

zonder garantie

 2.617.590
 301.298

 

2.706.745
293.189

 

 2.918.888 2.999.934

Voorziening pensioenverplichting (7)  2.586 2.342

Overige voorzieningen (8)  14.692 16.077

Verplichtingen (9)
- Derivaten
- Schulden en overige verplichtingen 
-  Schulden en overige verplichtingen uit 

 herverzekering
- Schulden inzake vennootschapsbelasting 

 8.312 
 57.688 
 13.130 

 1.504

 5.759 
 71.394 

 620 

 22.880

 80.634 100.653

Totaal eigen vermogen en verplichtingen  3.453.980 3.484.554

Geconsolideerde jaarrekening

De toelichting op bladzijde 47 tot en met 116 is een integraal onderdeel van deze  
geconsolideerde jaarrekening.
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT  
VAN HET TOTAALRESULTAAT LOYALIS NV  
(X € 1.000)

Doorlopende bedrijfsactiviteiten
Baten 2017 2016

Verzekeringspremies (10)
Brutopremies
Herverzekeringsdeel

 267.390 
 -12.981 

254.231
-43

 254.409 254.188

Beleggingsopbrengsten (11)
- Eigen rekening 
- Risico polishouder zonder garantie

 57.027 
 21.831 

 166.592 
 12.670 

 78.858 179.262

Overige opbrengsten (12)  1.907 2.571

Rentebaten (13)  111 95

Totaal baten  335.285 436.116
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Lasten 2017 2016

Verzekeringslasten (14)

Uitkeringen en mutatie voorziening 
 verzekeringsverplichtingen voor eigen rekening

 153.344 287.633

Uitkeringen en mutatie voorziening 
 verzekeringsverplichtingen herverzekeringsdeel

 -11.208 891

Winstdelingsregeling  -85 810

Nettoverzekeringslasten eigen rekening  142.051 289.334

Uitkeringen en mutatie voorziening 
 verzekeringsverplichtingen voor risico polis houders

 30.652
 

19.303
 

 172.703 308.637

Beleggingslasten (15)  4.051 4.011

Bedrijfslasten (16)  63.395 72.122

Rentelasten (17)  388 125

Totaal lasten  240.537 384.895

2017 2016

Totaal baten  335.285 436.116

Totaal lasten  240.537 384.895

Resultaat uit operationele activiteiten  94.748 51.221

Resultaat voor belastingen  94.748 51.221

Belastingen (18)  -23.727 -13.234

Resultaat na belastingen uit doorlopende activiteiten  71.021 37.987

Resultaat na belastingen  71.021 37.987

Overig totaalresultaat (7)  611 612

Totaal resultaat  71.632 38.599

Toerekenbaar aan: aandeelhouders  71.632 38.599

De toelichting op bladzijde 47 tot en met 116 is een integraal onderdeel van deze  
geconsolideerde jaarrekening.
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT  
EIGEN VERMOGEN LOYALIS NV (5) (X € 1.000)

Aantal 
 aandelen 

 

Gestort en 
opgevraagd 

kapitaal 

Overige  
reserves 

 

Agioreserve 
 
 

Onverdeeld 
resultaat 

 lopend 
boekjaar

Totaal  
eigen  

vermogen  

Stand eigen vermogen 01-01-2016 369.578 167.707 55.597 83.653 27.992 334.949

Winstbestemming voorgaand boekjaar -  27.992 -  -27.992  - 

Transacties met aandeelhouders -  -8.000 -  -   -8.000 

Overig totaalresultaat* -  612 -  -   612 

Resultaat na belastingen  -  -  -  37.987  37.987 

Stand eigen vermogen 31-12-2016  369.578  167.707  76.201  83.653  37.987  365.548 

Winstbestemming voorgaand boekjaar -  37.987 -  -37.987  -  

Transacties met aandeelhouders** -  -  -  -   -  

Overig totaalresultaat*** -  611 -  -   611 

Resultaat na belastingen  -  -  -  71.021  71.021 

Stand eigen vermogen 31-12-2017  369.578  167.707  114.799  83.653  71.021  437.180 

* uitbreiding met één aandeel als gevolg van verdere juridische afsplitsing binnen de APG Groep
** dit betreft dividenduitkering
*** niet naar het resultaat vloeiende post
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
LOYALIS NV (X € 1.000) (VOLGENS INDIRECTE METHODE)

Kasstromen uit operationele activiteiten 2017 2016

Resultaat voor vennootschapsbelasting
Correctie pensioenlast IFRS
Rente
Waardemutaties uit hoofde van beleggingen (11)

 94.748 
 1.058 

 277 
 -17.908 

 51.221 
 1.476 

 30 
 -116.682 

Saldo aan- en verkopen beleggingen (2)  30.663  -36.643 

Mutatie vorderingen (excl. belastingvorderingen) (3)  -8.702  8.676 

Mutatie bruto verzekeringsverplichting voor  
eigen rekening (6)

 -89.155  -40.651 

Mutatie verzekeringsverplichting voor  
risico  polishouders (6)

 8.109  92.431 

Mutatie overige verplichtingen  
(excl. belastingschulden) 

 -2.580  
 

 1.259 
 

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties  16.510  -22.480 

Betaalde rente  -388  -125 

Ontvangen rente  111  95 

Betaalde belastingen  -23.226  -47.730 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  -6.993  -70.240 

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 2017 2016

Dividenduitkering - -8.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  -   -8.000 

Toe- / afname liquide middelen (4)  -6.993  -78.240 

Beginstand liquide middelen  145.710  223.950 

Eindstand liquide middelen  138.717  145.710 
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Vooraf
Vanwege tussentijdse afrondingen op 

gehele duizenden of miljoenen euro’s kan de 

som der delen afwijken van het totaal in de 

tabellen, alsmede afwijken in de onderlinge 

samenhang met elkaar.

GRONDSLAGEN VOOR 
DE GECONSOLIDEERDE 
JAARREKENING

Algemeen
Loyalis NV, opgericht en gevestigd in 

Nederland, is een naamloze vennootschap 

naar Nederlands recht. Loyalis NV is statutair 

gevestigd te Heerlen, het adres van de 

statutaire zetel is Oude Lindestraat 70,  

6411 EJ te Heerlen. 

De aandelen van Loyalis NV worden voor 

100% gehouden door APG Groep NV, 

waarvan Stichting Pensioenfonds ABP het 

merendeel van de aandelen bezit.

De belangrijkste activiteit van Loyalis NV en 

zijn groepsmaatschappijen is het bieden 

van aanvullende inkomenszekerheid voor 

personeel in de sectoren overheid, onderwijs 

en zorg en daaraan gelieerde instellingen 

in Nederland en voor de markt van bouw- 

en woningcorporaties. Klanten zijn zowel 

werkgevers als werknemers. 

Onze belangrijkste producten hebben 

betrekking op individuele aanvullingen 

op ouderdoms-, nabestaanden- en 

invaliditeitspensioen en compensatie van 

werkgevers in eigenrisicodragerschap voor 

verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Vaststelling jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening van Loyalis 

NV voor het jaar eindigend op 31 december 

2017 is door de directie vrijgegeven voor 

publicatie na goedkeuring door de Raad 

van Commissarissen op 23 maart 2018. De 

jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 

31 december 2017 is op 28 maart 2018 ter 

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
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vaststelling voorgelegd aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders.

Overeenstemmingsverklaring toepassing 
IFRS
Loyalis stelt de geconsolideerde 

jaarrekening op conform de International 

Financial Reporting Standards (IFRS) zoals 

aanvaard binnen de Europese Unie (EU). 

Wijzigingen in gepubliceerde 
standaarden en interpretaties effectief  
in 2017
Nieuwe of gewijzigde standaarden worden 

effectief op de datum zoals vermeld in 

de betreffende IFRS, waarbij eerdere 

toepassing soms wordt toegestaan. In 2017 

werden de volgende, door respectievelijk 

de International Accounting Standards 

Board (IASB) en het IFRS Interpretations 

Committee uitgegeven standaarden en 

interpretaties, verplicht en bekrachtigd door 

de EU. Tenzij anders aangegeven, hebben 

de wijzigingen geen materiële invloed op de 

geconsolideerde jaarrekening van Loyalis.  

Hierna worden enkel die standaarden 

behandeld die voor Loyalis van toepassing 

zijn.

• IAS 7, Kasstroomoverzicht. De 

aanpassingen hebben het doel IAS 7 

te verduidelijken door de informatie 

betreffende de financieringsactiviteiten 

van de onderneming, die verstrekt wordt 

aan gebruikers van de jaarrekening, 

te verbeteren. Deze wijziging is van 

toepassing vanaf 1 januari 2017.  

De impact van deze wijziging is nihil, 

aangezien Loyalis geen financierings-

activiteiten heeft. 

• Aanpassingen in IAS 12 ‘Recognition 

of Deferred Tax Assets for Unrealised 

Losses’. Deze aanpassing verduidelijkt op 

welke manier actieve belastinglatenties 

gerelateerd aan schuld instrumenten 

die gewaardeerd worden tegen reële 

waarde geboekt dienen te worden. Deze 

wijziging is van toepassing vanaf 1 januari 

2017 en heeft geen materiële impact op 

Loyalis.

Overige standaarden, wijzigingen en 

interpretaties, van kracht vanaf het boekjaar 

2017, hebben geen impact op Loyalis NV.

De volgende nieuwe, voor Loyalis NV van 

belang zijnde standaarden, wijzigingen in 

bestaande standaarden en interpretaties, 

(IFRIC’s), gepubliceerd voor of in 2017 en 

effectief vanaf het verslagjaar 2018 of later, 

en bekrachtigd door de EU, worden niet 

vervroegd toegepast door Loyalis NV. 

• IFRS 9, ‘Financiële instrumenten’, 

uitgegeven in juli 2014 door de IASB, 

is opgedeeld in drie hoofdonderdelen, 

namelijk: classificatie & waardering, 

impairment en hedge accounting. IFRS 9  

is effectief vanaf 1 januari 2018 en zal 

voor een groot deel de richtlijnen van 

IAS 39 vervangen. Het eerste onderdeel, 

classificatie & waardering, omvat het 

indelen van financiële activa op basis 

van een businessmodeltest en een 

SPPI-test (Solely Payments of Principal & 

Interest) in drie waarderingscategorieën 

(amortized cost, fair value through other 
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comprehensive income (FVOCI) en fair 

value through profit or loss (FVPL)). Het 

tweede onderdeel van IFRS 9 bestaat uit 

een nieuw impairmentmodel voor alle 

financiële activa waarbij wordt uitgegaan 

van de verwachte verliezen in plaats 

van de opgetreden verliezen onder 

IAS 39. Het derde onderdeel, hedge-

accounting, bevat nieuwe voorwaarden 

waardoor een betere weergave van het 

risicomanagement in de verslaggeving 

mogelijk wordt. 

Loyalis NV heeft ervoor gekozen om 

gebruik te maken van de optie om de 

inwerkingtreding van IFRS 9 uit te stellen 

tot aan de inwerkingtreding van IFRS 17 

op 1 januari 2021. Deze mogelijkheid 

is opgenomen in het addendum op de 

huidige IFRS 4-standaard gepubliceerd 

onder de naam ‘Applying IFRS 9, Financial 

Instruments with IFRS 4 Insurance 

Contracts’ op 12 september 2016.  

Om deze optie te kunnen gebruiken stelt 

het addendum de voorwaarden dat het 

IFRS 9 niet al in een eerder stadium heeft 

toegepast en daarnaast dat de activiteiten 

voornamelijk bestaan uit verzekerings-

activiteiten.  

Op basis van de predominance assessment 

voor Loyalis NV, waarbij bepaald wordt of 

de verzekerings activiteiten meer dan 90% 

vormen van de totale passiva (exclusief 

eigen vermogen), volgt de conclusie dat 

dit het geval is. Daarmee kwalificeert 

Loyalis NV voor uitstel.

• IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with 

Customers’ vervangt per 1 januari 2018  

de bestaande standaarden IAS 11 

‘Construction Contracts’ en IAS 18 

‘Revenue Recognition’. In essentie komen  

de voorstellen erop neer dat de contracten  

met klanten worden ontleed naar de te  

leveren prestaties. De opname van daar-

aan verbonden rechten en verplichtingen 

en de opbrengst verantwoording worden 

daarbij afgeleid van de fair value van die 

prestaties en deze worden afzonderlijk 

opgenomen. De toelichtingsvereisten 

onder IFRS 15 zijn omvangrijk. Loyalis 

heeft een impact studie uitgevoerd, waar uit 

blijkt dat de impact nihil is.

• IFRS 16, Leases. Deze standaard laat zien 

op welke manier leases moeten worden 

erkend, gewaardeerd, gepresenteerd en 

toegelicht in de jaarrekening.  

De standaard heeft als doel ervoor te 

zorgen dat lessees en lessors relevante 

informatie verschaffen, die een getrouw 

beeld geven van de transacties. De 

standaard schrijft een ‘single lessee 

accounting model’ voor, dat van de 

lessee eist dat de lessee alle activa en 

passiva erkent voor alle leases (tenzij het 

onderliggende actief weinig waard is). 

Lessors blijven de leases classificeren  

als operational of financial lease.  

Deze wijziging is van toepassing vanaf  

1 januari 2019.  

Aan de hand van een initiële inschatting, 

verwacht Loyalis NV dat de impact zich 

beperkt tot het opnemen van zowel 

activa als verplichtingen uit hoofde van 

leasing van bedrijfsauto’s, zoals vermeld 

onder de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen. 

• IFRS 17, Verzekeringscontracten.  

Deze richtlijn introduceert wijzigingen in 
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de voorschriften voor de waardering  

van de voorziening voor verzekerings-

verplichtingen. Het algemene model 

dat IFRS 17 voorstelt bestaat uit de 

waardering van de voorziening in een 

viertal componenten: 1) kasstromen, 

2) discontering, 3) risicomarge en 4) 

‘contractual service margin’. IFRS 17 

introduceert tevens een wijziging in de 

winst-en-verliesrekening. De resultaten 

uit hoofde van verzekeringsactiviteiten en 

vermogensbeheersactiviteiten moeten 

afzonderlijk worden gepresenteerd. De 

premieopbrengsten moeten aan de 

contractperiode worden toegerekend 

door middel van de ‘contractual service 

margin’. Daarnaast introduceert IFRS 

17 een afzonderlijk waarderingsmodel 

voor winstdelende contracten. Deze 

wijzigingen zijn van toepassing vanaf  

1 januari 2021.  

De eerste impactstudie heeft in 2017 

en begin 2018 plaatsgevonden. Initiële 

uitkomsten leren dat implementatie ervan 

grote consequenties heeft. In de loop van 

2018 zal Loyalis een standpunt innemen 

ten aanzien van de wijze waarop IFRS 17 

(en IFRS 9) zal worden geïmplementeerd.

De volgende nieuwe toekomstige wijzigingen 

hebben geen effect op Loyalis:

• aanpassingen in IFRS 2, ‘Op aandelen  

gebaseerde betalingen’. De aanpassingen 

verduidelijken de manier van verwerking  

van een aantal specifieke aandelen-

transacties. Deze wijziging is van 

toepassing vanaf 1 januari 2018 en heeft 

geen effect; 

• aanpassingen in IAS 40, ‘Investment 

Property’. Deze wijziging is van toepassing 

vanaf 1 januari 2018. IAS 40 schrijft de 

verwerkingswijze en informatievereisten 

voor met betrekking tot vastgoed-

beleggingen. Door de wijziging wordt 

aan IAS 40.57 toegevoegd dat aan een 

herclassificatie van of naar een vastgoed-

belegging, een wijziging van gebruik 

van het vastgoed ten grondslag dient 

te liggen. Een verandering van gebruik 

vindt plaats indien een vastgoed voldoet 

aan, of niet langer voldoet aan, de 

definitie van vastgoedbeleggingen. 

Een verandering in de intenties van het 

management voor het gebruik van een 

onroerend goed op zichzelf, vormt geen 

bewijs van een verandering in gebruik. 

Loyalis bezit geen investment property, 

waardoor de wijziging geen impact op 

Loyalis heeft.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening worden 

de financiële gegevens opgenomen van 

Loyalis NV en van zijn groepsmaatschappijen 

op het moment dat Loyalis NV zeggenschap 

heeft over zijn groepsmaatschappijen. 

De activa, verplichtingen en resultaten 

van deze groepsmaatschappijen worden 

integraal geconsolideerd. Op het moment 

dat de beslissende zeggenschap niet 

langer uitgeoefend kan worden, vindt 

deconsolidatie plaats.

Een lijst van geconsolideerde groeps-

maatschappijen is opgenomen onder 

‘Overige Toelichtingen’. 
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens  

de indirecte methode. De geldmiddelen 

in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

de liquide middelen. Ontvangsten en 

uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 

dividenden en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit 

operationele activiteiten. Voor kasstroom-

doeleinden worden ook de kasstromen 

voor de verwerving en verkoop van 

financiële activa als operationele kasstromen 

geclassificeerd, aangezien de aankoop 

van deze investeringen wordt gefinancierd 

uit de nettokasstromen die samenhangen 

met het afsluiten van verzekerings- en 

beleggingscontracten. Betalingen van baten 

en claims met betrekking tot verzekerings- 

en beleggingscontracten worden behandeld 

als kasstromen die worden gebruikt in 

operationele activiteiten. 

Transacties waarbij geen instroom of 

uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn 

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Functionele en presentatievaluta
De geconsolideerde jaarrekening luidt in 

duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. 

De euro fungeert als functionele valuta en 

ook als presentatievaluta van Loyalis NV.

Omrekenverschillen
Transacties in vreemde valuta worden 

omgerekend in euro tegen de koersen 

per transactiedatum. De verschillen 

tussen de transactiekoers en de koers 

van afwikkeling zijn opgenomen in 

de beleggingsopbrengsten (11). De 

ultimo standen van monetaire activa en 

verplichtingen in vreemde valuta zijn 

omgerekend in euro tegen de koersen 

per balansdatum. De voor omrekening 

gehanteerde koersen zijn de WM-fixing-

koersen 16:00 uur Londentijd, zoals 

gepubliceerd via Reuters. De hieruit 

voortvloeiende omrekenverschillen zijn 

verantwoord in de post beleggings-

opbrengsten (11). Aangezien alle 

beleggingen via de reële waarde met 

verwerking via de resultatenrekening-

methode worden verwerkt, worden de 

omrekenverschillen eveneens op dezelfde 

manier verantwoord.

Gebruik van schattingen en 
veronderstellingen bij het opstellen van 
de jaarrekening
Bij het opstellen van de jaarrekening is het 

maken van schattingen onvermijdelijk. Dit 

is vooral het geval bij het bepalen van de 

waarde van een deel van de beleggingen, 

de voorziening verzekeringsverplichtingen 

alsmede de overige voorzieningen. Dit 

heeft tevens invloed op de waardering van 

de belastinglatentie. In de desbetreffende 

paragraaf worden de schattingen zoals deze 

zijn toegepast nader toegelicht. Achteraf 

kan blijken dat de gerapporteerde waarde 

afwijkt van de feitelijke waarde. Zodra een 

dergelijke afwijking bekend wordt, wordt 

deze alsnog verwerkt. 

Loyalis neemt prudentieregels in acht bij het 

aanhouden van voorzieningen uit hoofde 

van verzekeringsverplichtingen. Hierbij 

sluit zij tevens zo veel mogelijk aan bij de 

aanbevelingen zoals die door het Verbond 

van Verzekeraars worden gedaan. 
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Indien sprake is van een schattingswijziging 

wordt dit in de toelichting bij het betreffende 

onderdeel van de jaarrekeningpost vermeld.

Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling 
De waarderingsgrondslagen worden hierna 

behandeld. Deze grondslagen zijn, tenzij 

anders vermeld, gedurende de gehele 

verslagperiode van toepassing geweest.

Algemeen

De waardering van de activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders vermeld, 

tegen reële waarde. Winsten worden 

toegerekend aan de periode waarin ze zijn 

gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord 

in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activa worden opgenomen zodra 

het waarschijnlijk is dat toekomstige 

economische voordelen de onderneming 

toe zullen komen en het betreffende actief 

een betrouwbare en meetbare waarde 

heeft. Een verplichting wordt verantwoord 

zodra het waarschijnlijk is dat dit tot een 

uitstroom van middelen leidt als gevolg van 

afwikkeling van een bestaande verplichting 

en de waarde van de verplichting 

betrouwbaar vastgesteld kan worden.

Activa en verplichtingen worden niet 

langer opgenomen zodra alle contractuele 

verplichtingen zijn ingelost en economische 

risico’s en voordelen zijn overgedragen. 

  

Latente belastingvorderingen (1)

Latente belastingvorderingen worden 

opgenomen voor zover het waarschijnlijk 

is dat er in de toekomst belastbare 

winsten beschikbaar zullen zijn waarmee 

de tijdelijke verschillen benut kunnen 

worden. In deze post vindt saldering van 

latente belastingvorderingen en latente 

belastingverplichtingen plaats omdat hier 

een wettelijke grondslag voor bestaat 

(IAS 32.42) in combinatie met de intentie 

om de latente belastingvorderingen 

en latente belastingverplichtingen 

gelijktijdig af te wikkelen. In de toelichting 

op de jaarrekening onder (1) wordt 

een uitsplitsing weergegeven naar 

latente belastingvorderingen en latente 

belastingverplichtingen.

Latente belastingvorderingen (en  

-verplichtingen) worden eveneens 

opgenomen ten aanzien van alle tijdelijke 

verschillen tussen de fiscale waarde van 

activa en verplichtingen en de boekwaarde 

daarvan in de jaarrekening.

De belangrijkste tijdelijke verschillen 

vloeien voort uit de waardering van 

bepaalde financiële activa, het activeren 

van provisiekosten en de verwerking 

van wijzigingen in de assumpties van de 

berekening van verzekeringstechnische 

voorzieningen. 

Bij het berekenen van de latente belasting-

vorderingen en -verplichtingen wordt 

gebruikgemaakt van de belastingtarieven 

die gelden op balansdatum, dan wel waar 

op balansdatum reeds toe is besloten.

Voor tijdelijke verschillen die voortvloeien 

uit de eerste verwerking van goodwill, uit 

fiscaal niet-aftrekbare goodwill, uit de eerste 

verwerking van activa of uit verplichtingen, 

met betrekking tot een transactie die geen 
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fusie of overname betreft die daarnaast het 

commerciële noch het fiscale resultaat op 

het moment van de transactie beïnvloeden, 

worden geen latente belastingvorderingen 

(en -verplichtingen) opgenomen.

Beleggingen, reële waardeverwerking 

via geconsolideerd overzicht van het 

totaalresultaat (2)

Presentatie

De rubricering is afhankelijk van het 

doel waarvoor de beleggingen werden 

verkregen en wordt bepaald bij eerste 

opname in de balans. Loyalis NV classificeert 

zijn beleggingen in de categorie ‘reële 

waardeverwerking via het resultaat’. Voor 

deze verwerkingsmethode is geopteerd ter 

voorkoming van een accountingmismatch.

De aan- en verkopen van beleggingen 

worden verwerkt op de transactiedatum, 

dat wil zeggen de datum waarop Loyalis 

zich verplicht tot aankoop of verkoop van 

de activa. Bij de eerste verwerking worden 

beleggingen gewaardeerd tegen reële 

waarde, zijnde de kostprijs van het verkregen 

actief. Transactiekosten worden verwerkt 

in het geconsolideerd overzicht van het 

totaalresultaat. 

Reële waardeveranderingen worden 

verwerkt in het geconsolideerd overzicht van 

het totaalresultaat in de periode waarin deze 

optreden.

De beleggingen kunnen worden 

onderverdeeld in 3 categorieën, te weten:

• zakelijke waarden;

• vastrentende waarden;

• overige beleggingen. 

Waardering zakelijke waarden

De zakelijke waarden bevatten:

1. beursgenoteerde fondsen;

2. private equity; 

3. niet-beursgenoteerde vastgoed– en 

infrastructuurfondsen.

Beursgenoteerde fondsen worden 

gewaardeerd op basis van genoteerde 

marktprijzen (niveau 1). De reële waarde 

van private equity en niet-beursgenoteerde 

vastgoedfondsen is gelijk aan de niet-

waarneembare net asset value verstrekt 

door de fondsbeheerder (niveau 3). Niet-

waarneembare inputvariabelen kunnen 

worden gebruikt voor zover waarneembare 

inputvariabelen niet beschikbaar zijn. 

Hierdoor kan op de rapportagedatum toch 

de reële waarde bepaald worden in situaties 

waarin sprake is van weinig of geen actieve 

markt voor het actief of verplichting. De 

waardering is dan gebaseerd op de beste 

inschatting van het management die de 

markt zou gebruiken om tot een waardering 

van het financieel instrument te komen. 

In 2017 was er geen sprake van zakelijke 

waarden op niveau 2.

Waardering vastrentende waarden

De vastrentende waarden bevatten:

1. liquide obligaties;

2. beursgenoteerde vastrentende waarden 

fondsen;

3. niet-beursgenoteerd hypothekenfonds.

De meerderheid van de beleggingen in 

vastrentende waarden (beursgenoteerde 

obligaties en vastrentende waarden fondsen) 
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wordt gewaardeerd op basis van genoteerde 

marktprijzen (niveau 1). De reële waarde van 

het niet-beursgenoteerde hypothekenfonds 

is gelijk aan de niet-waarneembare net 

asset value verstrekt door de betreffende 

fondsbeheerder (niveau 3).

Waardering overige beleggingen

De overige beleggingen bevatten:

1. beursgenoteerde futures;

2. renteswaps;

3. valutatermijncontracten;

4. rendementsrekening.

Deze beleggingen betreffen derivaten die 

worden aangehouden ter afdekking van 

risico’s in de voorzieningen alsmede in de 

beleggingsportefeuille. De beursgenoteerde 

futures worden gewaardeerd op basis van 

genoteerde marktprijzen (niveau 1).  

De waardering van renteswaps en valuta-

termijncontracten vindt dagelijks plaats met 

behulp van modellen op basis van algemeen 

aanvaarde principes door verdiscontering 

van de meest actuele verwachte kasstromen 

met actuele en waarneembare rentecurves 

(niveau 2). De reële waarde van de 

Rendementsrekening is gelijk aan de niet-

waarneembare net asset value verstrekt door 

de betreffende fondsbeheerder (niveau 3). 

Alle waardemutaties van deze derivaten 

worden binnen de resultatenrekening 

direct ten gunste van c.q. ten laste van de 

beleggingsopbrengsten onder de categorie 

‘overige beleggingen’ verantwoord.

Waarderingen vorderingen, liquide 
middelen en verplichtingen

Vorderingen (3)

Vorderingen op hypotheken worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen reële 

waarde en daarna tegen geamortiseerde 

kostprijs, gebruikmakend van de effectieve-

rentemethode en onder aftrek van een 

voorziening van mogelijke oninbaarheid.

Vorderingen en nog te ontvangen en 

vooruitbetaalde posten zijn opgenomen 

tegen reële waarde en daarna tegen 

geamortiseerde kostprijs gebruikmakend 

van de effectieve-rentemethode en onder 

aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Deze voorziening voor oninbaarheid 

wordt gevormd indien er indicaties zijn 

voor mogelijke oninbaarheid. Significante 

financiële moeilijkheden van de debiteur, de 

waarschijnlijkheid dat de debiteur failliet gaat 

of een financiële reorganisatie ondergaat, en 

het niet voldoen dan wel een achterstand in 

betalingen zijn indicaties dat de vordering 

oninbaar is. Het bedrag van de voorziening 

bedraagt het verschil tussen de boekwaarde 

van het actief en de contante waarde van 

de geschatte toekomstige kasstromen, 

contant gemaakt tegen de oorspronkelijke 

effectieve rente. De boekwaarde van het 

actief wordt verlaagd door het vormen van 

een voorziening, het bedrag van het verlies 

wordt in het geconsolideerd overzicht van het 

totaalresultaat verwerkt.

Wanneer een vordering oninbaar is, wordt  

deze afgeschreven ten laste van de voor-

ziening op vorderingen. Latere ontvangsten 

uit eerder afgeschreven bedragen worden  

als baten verantwoord onder de bedrijfs-

lasten in het geconsolideerd overzicht van 

het totaalresultaat. 
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De reële waarde is meestal gelijk aan de 

geamortiseerde kostprijs en de nominale 

waarde. 

Liquide middelen (4)

Liquide middelen bestaan uit kas- en bank-

tegoeden, andere zeer liquide kortetermijn-

beleggingen met een oorspronkelijke 

loop tijd van ten hoogste drie maanden en 

daarnaast banktegoeden in beleggings-

pools. Rekening-courantschulden worden 

opgenomen onder de verplichtingen op de 

balans. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen 

nominale waarde die gelijk is aan de reële 

waarde. 

Voorziening verzekeringsverplichtingen (6)

De voorziening verzekeringsverplichtingen 

bestaat uit de voorziening voor levens-

verzekeringsverplichtingen en de voorziening 

voor schadeverzekerings verplichtingen. 

De gehanteerde actuariële grondslagen en 

het proces inzake de totstandkoming hier-

van worden hierna voor de belangrijkste 

producten / voorzieningen toegelicht.

Levensverzekeringscontracten

De voorzieningen voor levensverzekerings-

verplichtingen bestaan uit de voorziening 

voor ingegane en uitgestelde periodieke 

uitkeringen, de voorziening voor pensioen-

verzekeringscontracten, de voorziening 

voor Unit-linked verzekeringen (met en 

zonder garanties) en de voorziening voor 

eindwaardegarantie.

Ingegane en uitgestelde periodieke 

uitkeringen

Voorzieningen worden berekend op basis 

van de volgende waarderingsmethode. 

Eerste stap is de bepaling van de verwachte 

kasstromen. Hierbij spelen sterftekansen een 

belangrijke rol. Loyalis NV hanteert hierbij als 

basis de door het Actuarieel Genootschap 

(AG) in 2016 gepubliceerde generatietafels, 

in eerste instantie gecorrigeerd met een 

leeftijdsafhankelijke selectiefactor. De 

resulterende gecorrigeerde AG-tafel wordt 

vervolgens vermenigvuldigd met product- 

en geslachtafhankelijke correctiefactoren. 

Voor de lijfrenten zonder indexatie is deze 

tafel vermenigvuldigd met 94% voor mannen 

en 80% voor vrouwen, voor lijfrenten 

met indexatie zijn de correctiefactoren 

respectievelijk 121% en 122%.

Bij de bepaling van de verwachte kas-

stromen wordt rekening gehouden met 

een jaarlijkse indexatie. Dit geldt niet voor 

de nieuwe polissen vanaf 2013, waar bij 

vanwege de lage rentestand geen indexatie-

voorziening wordt gevormd. 

De resulterende kasstromen worden 

vervolgens contant gemaakt tegen een 

actuele risicovrije yieldcurve; hierbij wordt 

uitgegaan van de risicovrije rente termijn-

structuur exclusief Ultimate Forward Rate 

(UFR).

Voorzieningen worden ten slotte 

verhoogd met opslagen voor toekomstige 

administratie kosten, aangepast voor inflatie.
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Unit-linked Verzekeringen

De gehele premie minus een dekking 

voor eerste kosten wordt periodiek op 

het beleggingstegoed bijgeschreven. 

Maandelijks vindt de kostenonttrekking en 

de risicoverrekening plaats. De totale  

voorziening van de verzekering is op elk  

moment de waarde van het beleggings-

tegoed. De voorziening wordt vastgesteld 

aan de hand van het aantal units en de dan 

geldende koers. De beleggingsopbrengsten 

worden in de verzekering verrekend 

door middel van koerswijzigingen. De 

administratiekosten worden gefinancierd 

uit de product- en / of duurafhankelijke 

inhouding op de beleggingsopbrengsten.

• Sterftegrondslag: De bij de risico-

verrekening gehanteerde sterftekansen 

zijn passend voor de klantenpopulatie 

van Loyalis NV. De sterftekansen komen 

grotendeels overeen met de sterftetafels 

van het Actuarieel Genootschap 2000-

2005 met een leeftijdsterugstelling voor 

mannen en vrouwen van drie jaar.

• Voorzieningen worden verhoogd met 

opslagen voor toekomstige administratie-

kosten, waarbij wordt verondersteld 

dat het huidige kostenniveau een reële 

aanname is voor toekomstige kosten, 

aangepast voor inflatie.

Overig

De voorziening voor eindwaardegaranties 

wordt berekend op basis van de contante 

waarde van het garantiekapitaal met de 

risicovrije rentetermijnstructuur exclusief  

UFR als disconteringsvoet.

De voorziening voor pensioenverzekerings-

contracten betreft de contante waarde 

van de verzekerde pensioenen met de 

actuele risicovrije rentetermijnstructuur als 

disconteringsvoet. 

Schadeverzekeringscontracten

De belangrijkste schadeverzekerings-

contracten betreffen arbeidsongeschiktheids-

verzekeringen. De voorzieningen voor deze 

schadeverzekeringen zijn gebaseerd op de 

geschatte uiteindelijke lasten van alle vóór 

balansdatum ontstane schadegevallen, 

ongeacht of deze al dan niet zijn gemeld, 

tezamen met de hiermee verband houdende 

(toekomstige) administratiekosten. 

Ten aanzien van de melding van schade-

gevallen kan een aanzienlijke vertraging 

optreden, doordat de uitkering pas jaren na 

de eerste ziektedag ingaat. 

De voorziening voor schadeverzekerings-

verplichtingen kan worden gesplitst in een 

deel dat betrekking heeft op gemelde en 

toegekende schadeclaims (periodieke 

uitkeringen of VPU) en een deel dat 

betrekking heeft op ‘ontstane maar nog 

niet gemelde schadegevallen’ (claims 

incurred but not reported of IBNR). Bij 

beide voor zieningen geldt een opslag 

voor toekomstige administratiekosten, 

waarbij wordt verondersteld dat het huidige 

kosten niveau een reële aanname is voor 

toekomstige kosten, aangepast voor inflatie.

Voorziening Periodieke Uitkeringen (VPU)

Eerste stap is de bepaling van de verwachte 

kasstromen. Hierbij spelen sterftekansen een 

belangrijke rol. Loyalis NV hanteert hierbij 

de in 2016 gepubliceerde generatietafels 

van het Actuarieel Genootschap, die op 

basis van het Grondslagenonderzoek zijn 
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aangepast: zowel voor mannen als voor 

vrouwen met de factor 270%.

Bij de bepaling van de verwachte 

kasstromen wordt rekening gehouden met 

een jaarlijkse indexatie. Dit geldt niet voor de 

tekenjaren vanaf 2013, waarvoor 0% geldt, 

vanwege de lage rentestand. 

De resulterende kasstromen worden 

vervolgens contant gemaakt tegen een 

risicovrije rentetermijnstructuur exclusief UFR 

ultimo 2017.

Voorzieningen worden ten slotte 

verhoogd met opslagen voor toekomstige 

administratiekosten, waarbij wordt 

verondersteld dat het huidige kostenniveau 

een reële aanname is voor toekomstige 

kosten, aangepast voor inflatie.

IBNR-voorziening

De gehele risicopremie wordt gereserveerd 

in een een IBNR-voorziening (incurred 

but not reported). Voor daadwerkelijke 

schadegevallen vindt er een overheveling 

plaats van de IBNR-voorziening naar de 

hiervoor beschreven Voorziening Periodieke 

Uitkeringen (VPU). 

De totale voorziening bestaat uit de som van 

de IBNR en de VPU. Als het daadwerkelijke 

schadeverloop afwijkt van de schade die met 

de risicopremies gefinancierd kan worden, 

moet tussentijds een extra bedrag aan de 

voorziening worden toegevoegd of kan een 

deel van de IBNR-voorziening vrijvallen. 

Basis voor de inschatting van de IBNR-

voorziening is een driehoeksanalyse, die 

wordt uitgevoerd voor een viertal situaties: 

• volledige arbeidsongeschiktheid (AO);

• gedeeltelijke AO / 35-80% dekking;

• gedeeltelijke AO / garantie-uitkering;

• dekking 0-35%. 

Volledige AO

Voor volledige AO wordt voor de groep 

volledige AO’ers met een IPAP 80-100- 

uitkering het jaar van de eerste ziektedag 

afgezet tegen het jaar van de toekenning 

van de uitkering. Voor de historie zijn de 

aantallen toekenningen per combinatie 

tekenjaar / toekenningsjaar in een driehoek 

gezet. Meer dan bij gedeeltelijke AO zal het 

zwaartepunt van deze toekenningen in de 

eerste jaren na de ziekteperiode liggen.  

Van herplaatsing of invullen restverdien-

capaciteit is geen sprake. De gevallen die in  

een latere periode instromen, komen over-

wegend uit een situatie van gedeeltelijke 

AO. In de driehoek worden de aantallen 

opgenomen die zijn ingestroomd. De 

uitstroom wordt meegenomen bij de 

bepaling van de gemiddelde schadelast.

Gedeeltelijke AO / 35-80% dekking

Voor gedeeltelijke AO wordt voor de groep  

gedeeltelijk AO’ers met een IPAP 35-80- 

uitkering in het jaar van de eerste ziektedag 

afgezet tegen het jaar van de toekenning 

van de uitkering. Voor de historie zijn de 

aantallen toekenningen per combinatie 

tekenjaar / toekenningsjaar in een driehoek 

gezet. In de driehoek worden de aantallen 

opgenomen die zijn ingestroomd. De 

uitstroom wordt meegenomen bij de 

bepaling van de gemiddelde schadelast.
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Gedeeltelijke AO / garantie-uitkering 

Vanaf tekenjaar 2011 is de dekking voor de 

garantie-uitkering toegevoegd aan IPAP. 

Vanuit deze dekking ontvangen gedeeltelijk 

AO’ers een minimale uitkering van 10% maal 

het AO-percentage.

Als er aanspraak wordt gemaakt op 

een hogere uitkering bij de dekking bij 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan 

is de garantie-uitkering niet (meer) van 

toepassing.

Voor deze dekking is nog niet veel 

historie beschikbaar en is in het 

Grondslagenonderzoek (nog) geen 

uitstroom kans ingeschat. Voor de historie zijn 

de aantallen toekenningen per combinatie 

tekenjaar / toekenningsjaar verminderd met 

de uitstroom in een driehoek gezet. In de 

driehoek wordt aldus het saldo van instroom 

en uitstroom opgenomen. 

Dekking 0-35%

Voor de 0-35% dekking geldt dat de 

aantallen met een uitkering beperkt zijn. 

Net als bij de garantie-uitkering zijn ook hier 

voor de historie de aantallen toekenningen 

per combinatie tekenjaar / toekenningsjaar 

verminderd met de uitstroom in een driehoek  

gezet. In de driehoek wordt aldus het saldo 

van instroom en uitstroom opgenomen.

Elk van de 4 driehoeken (volledig, 

gedeeltelijk 35-80%, gedeeltelijk garantie-

uitkering (GU), 0-35%) worden vervolgens 

‘uitgevuld’, waardoor de best estimate-

aantallen voor de IBNR resulteren. 

Een volgende stap ter bepaling van de 

balansvoorzieningen is het vaststellen 

van prudentie op deze best estimate-

aantallen. Een ander element om de balans-

voorzieningen (tegen marktrente) vast te 

stellen, betreft de gemiddelde schadelast 

van een lopende claim. Hiervoor nemen 

we (zoals gebruikelijk) de gemiddelde 

voorziening op marktwaarde van een 

lopende claim (VPU). 

Voor de WAO-periode (tekenjaren tot en 

met 2003) geldt dat voor alle tekenjaren 

de hiervoor beschreven methode wordt 

toegepast.

Voor de WIA-periode voert Loyalis het beleid 

waarbij voor de meest recente tekenjaren de 

nettopremies worden voorzien en de IBNR-

voorziening aldus wordt gevormd vanuit 

de opgerente nettopremies. Voor oudere 

tekenjaren wordt overgestapt op de hiervoor 

beschreven driehoeksanalyses.

Voorziening onverdiende premie

Voor ontvangen verzekeringspremies die 

aan toekomstige periodes toe te wijzen zijn, 

wordt een voorziening voor onverdiende 

premies gevormd. Deze voorziening wordt 

opgenomen tegen de nominale waarde.

Liability Adequacy Test 

IFRS vereist het uitvoeren van een ‘Liability 

Adequacy Test’ (LAT) op gerapporteerde 

voorzieningen. Doel hiervan is vaststellen of 

de IFRS-balansvoorzieningen voldoen aan 

een minimumniveau, rekening houdend met 

het volgende:

• alle verwachte kasstromen (premies / 

uitkeringen / kosten) uit de bestaande 

verzekeringspolissen worden berekend 

op basis van actuele economische en 
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actuariële veronderstellingen; bij Schade 

AOV wordt rekening gehouden met de 

kasstromen uit herverzekering voor de 

tekenjaren tot en met 2008;

• in de berekening van de verwachte 

kasstromen dient met opties, garanties en 

indexaties rekening gehouden te worden.

Loyalis hanteert de Solvency II Technical 

Provisions als het niveau waaraan de IFRS-

balansvoorzieningen getoetst worden. 

Deze voorziening is opgebouwd uit een 

best estimate, een expliciete waardering 

van opties en garanties en een risicomarge. 

Hierbij wordt de door Solvency II 

voorgeschreven yieldcurve per 31 december 

2017 gehanteerd, inclusief UFR en Volatility 

Adjustment (VA). Zowel voor de IFRS-

voorzieningen voor de levensverzekeringen 

als voor de schadeverzekeringscontracten is 

vastgesteld dat de IFRS-balansvoorzieningen 

hoger zijn dan het vereiste minimumniveau 

(in het geval van de Solvency II Techical 

Provisions).

Voorziening pensioenverplichting (7)

Loyalis NV is voor zijn personeel 

aangesloten bij Stichting Pensioenfonds 

ABP (kortweg: ABP) respectievelijk bij 

Personeelspensioenfonds APG (kortweg: PPF 

APG). Beide pensioenfondsen hebben een 

toegezegde pensioenregeling, zowel voor 

de verplicht als voor de vrijwillig aangesloten 

werkgevers. In de terminologie van IAS 19: 

een ‘defined-benefit’-regeling. 

ABP is een bedrijfstakpensioenfonds. 

Kenmerkend voor een bedrijfstak-

pensioenfonds is de onderlinge solidariteit,  

die tot uiting komt in doorsneepremies, 

risicovereffening en hoge uittreeddrempels. 

Premies worden geheven ongeacht de 

bestandskenmerken van de huidige en  

voormalige werknemers van de aangesloten 

werkgevers. Hun leeftijd, geslacht, burgerlijke 

staat en gezondheid zijn niet bepalend 

voor de af te dragen premie. Daarvoor zijn 

immers de bestands kenmerken van alle bij 

het pensioenfonds aangesloten deelnemers 

bepalend, zowel die van de actieven als die 

van de slapers en de gepensioneerden. 

 

Ook het beleggingsbeleid van de pensioen-

fondsen is afgestemd op het totaal van de 

pensioenverplichtingen aan alle deelnemers. 

Beleggingen en verplichtingen van de  

pensioenfondsen, en daarmee overschotten 

en / of tekorten, zijn dan ook niet op 

betrouwbare wijze toerekenbaar aan de 

individuele aangesloten werkgevers. 

Overigens kan Loyalis NV geen enkel recht  

doen gelden op een deel van de 

overschotten van de pensioenfondsen, 

zoals de pensioenfondsen richting Loyalis 

NV geen directe verhaalsmogelijkheden 

hebben in geval van tekorten. In geval 

van tekorten bij deze pensioenfondsen 

zal aanvullende financiering middels 

toekomstige premie verhogingen dan wel 

korten op opgebouwde rechten geschieden 

en is geen eenmalige bijstorting vereist. 

Om deze reden worden door Loyalis NV 

de pensioenkosten voor het personeel 

aangesloten bij ABP verantwoord als ware 

er sprake van een ‘defined-contribution’-

regeling.
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Voor het personeel aangesloten bij PPF 

APG is wel sprake van een ‘defined-benefit’-

regeling.

De Projected Unit Credit (PUC) actuariële 

methode is gebruikt om de verplichtingen 

van de regeling te waarderen. Onder de 

PUC-methode wordt een ‘geprojecteerde 

aanspraak’ berekend voor elk onderdeel 

van de regeling. Voor alle huidige 

actieve deelnemers van de regeling is de 

‘geprojecteerde aanspraak’ gebaseerd 

op de regeling vanaf 1 januari 2015 en 

de dienstjaren op de berekeningsdatum. 

De hoogte van het salaris en de sociale 

verzekeringen worden geprojecteerd 

naar de verwachte datum waarop de 

dienstbetrekking beëindigd zal worden. 

Voor inactieve deelnemers wordt de totale 

opgebouwde aanspraak in de berekening 

meegenomen. De verplichtingen worden 

vervolgens bepaald als de verdisconteerde 

waarde van de ‘geprojecteerde aanspraak’.

De kosten van een jaar opbouw is gelijk aan 

de waarde volgens de PUC-methode van de 

aanspraken die in het jaar verkregen worden 

door toename van de diensttijd.

Actuariële resultaten worden via het eigen 

vermogen verwerkt.

Overige voorzieningen (8)

Onder dit hoofd zijn opgenomen de 

voorzieningen uit hoofde van langetermijn-

personeelsbeloningen en overige 

verplichtingen. Deze voorzieningen zijn 

gewaardeerd op de contante waarde van de 

verwachte toekomstige uitgaven, rekening 

houdend met actuariële grondslagen. 

Daarnaast is onder dit hoofd opgenomen 

een voorziening voor reorganisatie-

doeleinden. Gezien het overwegend 

kortlopend karakter (minder dan 3 jaar) van 

deze voorziening is de reële waarde gelijk 

aan de nominale waarde.

Verplichtingen (9)

Kortlopende schulden, nog te betalen en 

vooruit ontvangen posten zijn opgenomen 

tegen nominale waarde. 
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Baten en lasten (algemeen)
Baten en lasten vloeien merendeels 

voort uit de in de balans gehanteerde 

waarderingsgrondslagen voor beleggingen 

en voorziening verzekeringsverplichtingen. 

Premies, provisies, beleggingsopbrengsten, 

uitkeringen en kosten zijn toegerekend aan 

de periode waarop zij betrekking hebben.

Verzekeringspremies (10)

De verzekeringspremies betreffen de op 

het boekjaar betrekking hebbende premies 

en koopsommen, inclusief de toevoeging 

aan de voorziening uit hoofde van de 

toegekende indexatie van de uitkeringen op 

basis van de polisvoorwaarden. 

Met uitzondering van de premies voor na-

bestaandenpensioen (ANW) en overlijdens-

risico verzekering worden alle aan het  

boekjaar toerekenbare premies verwerkt. 

De vooruit ontvangen premies ANW 

en overlijdensrisicoverzekering worden 

gedoteerd aan de voorziening onverdiende 

premies. Herverzekering betreft afdekking 

voor het WGA-ERD-product, het catastrofe-

risico alsmede het WIA-excedentproduct.

Beleggingsopbrengsten (11)

De beleggingsopbrengsten bestaan uit 

dividend op zakelijke waarden en rente-

opbrengsten van vastrentende waarden 

die betrekking hebben op het boekjaar, 

waardemutaties van beleggingen en 

derivaten tegen reële waarde en boek-

resultaten bij verkoop van beleggingen en 

derivaten. 

Dividend op beleggingen in zakelijke 

waarden wordt als baten verantwoord op 

de ex-dividenddatum. Rentebaten worden 

opgenomen in de periode waarop deze 

betrekking hebben. 

Waardemutaties betreffen het verschil 

tussen enerzijds de boekwaarde aan het 

einde van het jaar dan wel de opbrengst bij 

verkoop gedurende het jaar en anderzijds 

de boekwaarde aan het einde van het 

voorgaande jaar dan wel de verkrijgingsprijs 

gedurende het jaar.

Overige opbrengsten (12)

Opbrengsten uit hoofde van consultancy-

activiteiten worden genomen voor zover 

deze toerekenbaar zijn aan het betreffende 

verslagjaar. 

Rentebaten (13)

De rentebaten worden genomen voor zover 

deze toerekenbaar zijn aan het betreffende 

verslagjaar. 

Verzekeringslasten (14)

Verzekeringslasten bestaan uit de som van 

uitkeringen, de mutatie in de voorziening 

voor verzekeringsverplichtingen zoals die 

voortvloeit uit de wijze van waardering in 

de balans, alsmede de door Loyalis op 

basis van de polisvoorwaarden toegekende 

indexatie als gevolg van de winstdeling. 

Schadebehandelingskosten zijn hier niet 

inbegrepen en worden opgenomen onder 

de bedrijfslasten.

Beleggingslasten (15)

Beleggingslasten betreffen beheers-, 

bewaar- en administratiekosten in 

rekening gebracht door derden en worden 

toegerekend aan het jaar waarop deze 

betrekking hebben. 
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Bedrijfslasten (16)

Bedrijfslasten betreffen kosten van 

personeel, diensten van derden, 

automatisering, huisvesting, acquisitie en 

dergelijke en worden toegerekend aan het 

jaar waar ze betrekking op hebben.

Rentelasten (17)

De rentelasten betreffen de lasten uit 

een rekening-courantpositie bij krediet-

instellingen, voor zover deze niet worden 

gerekend tot de beleggings portefeuille. 

Belastingen (18)

De belastingen zijn berekend over het 

resultaat vóór belastingen, rekening 

houdend met fiscaal vrijgestelde posten en 

geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten 

en gebaseerd op het actuele, in het boekjaar 

geldende fiscale tarief.

Voor tijdelijke verschillen als gevolg 

van verschillen in commerciële en 

fiscale waardering wordt een latente 

belastingverplichting of -vordering (1) 

gevormd. Mutaties in de tijdelijke verschillen 

worden via de schulden of vorderingen 

inzake vennootschapsbelasting (9) verwerkt.

Het effect van wijzigingen in het 

belastingtarief voor latente belastingen 

wordt via de belastingen (18) verwerkt. 

Overig totaal resultaat (7)

Hieronder worden alle mutaties opgenomen 

die conform IFRS rechtstreeks in het eigen 

vermogen dienen te worden verantwoord. 

62
Loyalis NV jaarverslag 2017  |   Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening



TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS  
(X € 1.000)

ACTIVA

Latente belastingvorderingen (1)
De latente belastingvorderingen bestaan uit de volgende 

onderdelen:

2017 2016

Uit hoofde van verliescompensatie  174 172

Uit hoofde van afwijkende commerciële en fiscale 
waarderingen

 99.233
  

121.316
 

Totaal  99.407 121.488

Hieronder wordt de belastinglatentie weergegeven naar  

latente belastingvorderingen en -schulden:

2017 2016

Latente belastingvordering  123.351 161.267

Latente belastingschuld  -23.944 -39.779

Totaal  99.407 121.488
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Het totale verloop in de latente belastingvorderingen en -schulden, zonder rekening te 

houden met eventuele saldering van vorderingen en schulden, wordt in onderstaande tabel 

weergegeven.

Latente belasting-
vorderingen

Fiscaal  
geactiveerde kosten 

Voorwaarts   
compensabele  verliezen

Pensioen-  
verplichting

 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginstand  6.607 6.179  172 179  585 420

Dotatie / vrijval  -1.561 428  2 -7  61 165

Eindwaarde  5.046 6.607  174 172  646 585

Latente belasting-
vorderingen

Verzekerings- 
verplichtingen

Overige activa en  
overige verschillen

Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginstand  153.713 140.780  190 638  161.267 148.196

Dotatie / vrijval  -36.313 12.933  -105 -448  -37.916 13.071

Eindwaarde  117.400 153.713  85 190  123.351 161.267
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Latente belasting-
verplichting (1)

Waarderingsverschil 
 beleggingen

Overige  
verschillen

Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginstand  -33.843 -31.132  -5.936 -5.090  -39.779 -36.222

Dotatie / vrijval  9.899 -2.711  5.936 -846  15.835 -3.557

Eindwaarde  -23.944 -33.843  -  -5.936  -23.944 -39.779

(1) In balans gesaldeerd met latente belastingvorderingen

  

Totaal  99.407  121.488 

In 2017 zijn ten aanzien van de verzekeringsverplichtingen de fiscale historische tarief-

grondslagen intern getoetst op validiteit. Daarbij is vastgesteld dat deze op het vlak van 

sterfte kans en marktrente niet meer in overeenstemming waren met het recente verleden. De 

hiermee samenhangende aanpassing (opgenomen onder vrijval Verzekeringsverplichtingen) 

bedraagt 23.037. Deze aanpassing is ook als zodanig doorgevoerd bij de schulden inzake 

vennootschapsbelasting zoals opgenomen onder (9). 

De looptijden van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn nagenoeg volledig 

langer dan 1 jaar. 

Als gevolg van de vorming van een fiscale eenheid met APG Groep NV en zijn 

dochtermaatschappijen is deze moedermaatschappij formeel hoofdelijk aansprakelijk dan 

wel gerechtigd inzake belastingvorderingen en -verplichtingen.
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Beleggingen, reële waardeverwerking via het geconsolideerd overzicht van  
het totaalresultaat (2)

2017 2016

Beleggingen voor eigen rekening  2.533.696 2.543.759

Beleggingen voor klant met garantie  309.674 312.932

Beleggingen voor rekening van Loyalis  2.843.370 2.856.691

Hieronder volgt een detailoverzicht van de beleggingen voor rekening van Loyalis.

Beleggingen
Voor eigen rekening

Zakelijke waarden Vastrentend Derivaten Overige Totaal

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginwaarde  195.737  218.306  2.304.170  2.087.909  28.720  10.039  10.086  11.496  2.538.713  2.327.750 

Aan- en verkopen  -31.593  -28.998  20.998  258.436  -6.926  -48.411  11.797  -64.606  -5.724  116.421 

Waardemutaties  12.986  6.429  11.462  -42.175  -12.362  67.092  -19.688  63.196  -7.602  94.542 

Eindwaarde  177.130  195.737  2.336.630  2.304.170  9.432  28.720  2.195  10.086  2.525.387  2.538.713 

Derivaten met negatieve waarde 
opgenomen onder passiva 

-    -    -    -     8.309   5.046  -    -     8.309   5.046  

Nettopositie beleggingen 
 opgenomen onder activa 

 177.130   195.737   2.336.630   2.304.170   17.741   33.766   2.195   10.086   2.533.696   2.543.759  

 Waarvan niet-beursgenoteerd  164.247  195.054  285.691 -    6.595 -    2.195 -    458.728  195.054 
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Beleggingen
Klant met garantie

Zakelijke waarden Vastrentend Derivaten Overige Totaal

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginwaarde  39.453  80.753  250.280  366.056  -186  980  22.992  22.158  312.539  469.947 

Aan- en verkopen  -8.605  -45.988  3.218  -122.886  -2.287  -147  -2.565  -222  -10.239  -169.243 

Waardemutaties  2.936  4.688  -2.053  7.110  2.471  -1.019  4.018  1.056  7.372  11.835 

Eindwaarde  33.784  39.453  251.445  250.280  -2  -186  24.445  22.992  309.672  312.539 

Derivaten met negatieve waarde 
opgenomen onder passiva 

-
   

-
   

-
   

-
   

 2
 

 393
 

-
   

-
   

 2
 

 393
 

Nettopositie beleggingen 
 opgenomen onder activa 

 33.784   39.453   251.445   250.280  -     207   24.445   22.992   309.674   312.932  

 Waarvan niet-beursgenoteerd -   -   -   -   -   -    24.445 -    24.445 -   

Hieronder volgt een detailoverzicht van de beleggingen voor risico van de klant.

Beleggingen
Voor risico klant zonder garantie

Zakelijke waarden Vastrentend Derivaten Overige Totaal

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginwaarde  98.349  97.870  147.879  51.077  -150  598  53.342  49.955  299.420  199.500 

Aan- en verkopen  -21.069  -5.632  4.355  95.611  -2.065  -7  4.079  -507  -14.700  89.465 

Waardemutaties  13.455  6.112  -3.636  1.191  2.214  -741  6.105  3.893  18.138  10.455 

Eindwaarde  90.735  98.350  148.598  147.879  -1  -150  63.526  53.341  302.858  299.420 

Derivaten met negatieve waarde 
opgenomen onder passiva 

-
   

-
   

-
   

-
   

 1
 

 320
 

-
   

-
   

 1
 

 320
 

Nettopositie beleggingen 
 opgenomen onder activa 

 90.735   98.350   148.598   147.879  -     170   63.526   53.341   302.859   299.740  

 Waarvan niet-beursgenoteerd -   -   -   -   -   -    63.526 -    63.526 -   
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De overige beleggingen bestaan uit het overlayfund en de Rendementsrekening.  

Het overlayfund is een soort paraplufonds om derivatenposities over de gehele portefeuille 

in te nemen. In dit fonds zijn valuta-afdekkingen en interest rate swaps opgenomen. 

Loyalis NV heeft een Rendementsrekening met een van zijn zustermaatschappijen. Dit is een  

direct opeisbaar tegoed waarbij Loyalis het recht heeft op een variabele interest vergoeding  

die gekoppeld is aan het rendement van de beleggingsportefeuille van de zustermaatschappij. 

De totale stand van de Rendementsrekening per 31 december 2017 bedraagt 76.965 (2016: 

90.166). Het totale rendement in het huidige boekjaar is 5.639 (2016: 7.507).

Beleggingen voor risico polishouder zonder garantie

2017 2016

Beleggingen  302.858 299.420

Vorderingen uit hoofde van beleggingen  3.652 1.045

Liquide middelen uit hoofde van beleggingen  280 737

Schulden uit hoofde van beleggingen  -248 -12

Totaal net asset values voor risico polishouder zonder garantie  306.542 301.190

Rekening houdend met de voorziening verzekeringsverplichting voor risico polishouder 

bestaat er een overbelegging voor risico polishouder voor een bedrag van 5.244. In 2016 

was sprake van een overbelegging van 8.001 (uitgaande van net asset value-bedragen). 

De niet-beursgenoteerde zakelijke waarden betreffen indirect onroerendgoedbeleggingen 

alsmede fondsen in infrastructuur en private equity en hypothekenfondsen. 
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Reële waarde hiërarchie
De financiële instrumenten worden tegen  

reële waarde gewaardeerd. In de reële  

waardebepaling worden naast markt-

waardering tevens het eigen kredietrisico 

alsmede het kredietrisico van de tegenpartij 

verwerkt. Met name voor de bepaling van de 

reële waarde van over-the-counterderivaten 

is het kredietrisico van belang. Aangezien 

Loyalis dagelijks op basis van de actuele 

waarderingen onderpand uitwisselt met de 

tegenpartijen van over-the-counter derivaten, 

loopt zij zeer beperkt kredietrisico op deze 

derivaten.

De financiële instrumenten zijn 

gecategoriseerd op basis van de volgende 

‘Reële waarde-hiërarchie’.

Gepubliceerde prijzen in actieve markten 

(‘Niveau 1’) 

Voor reële waardebepaling op niveau 1 

worden alleen genoteerde prijzen 

gehanteerd (niet aangepast) voor identieke 

activa en verplichtingen in actieve markten. 

Een actieve markt is een markt waar met 

voldoende frequentie en volume transacties 

plaatsvinden die op continue basis prijzen 

tot stand brengen. Voorbeelden zijn 

beursgenoteerde aandelen, obligaties en 

beleggingsfondsen in actieve markten. 

Beleggingen van Loyalis die tot deze 

categorie behoren zijn:

1) liquide vastrentende waarden;

2) beursgenoteerde beleggingsfondsen;

3) futures.

Waarderingsmethode met (significante) 

waarneembare marktvariabelen (‘Niveau 2’) 

Voor reële waardebepaling op niveau 2 

worden andere dan de genoteerde prijzen 

in niveau 1 gehanteerd die waarneembaar 

zijn voor het actief of de verplichting, 

hetzij direct of indirect. Niveau 2 omvat de 

volgende inputvariabelen: 

• genoteerde prijzen voor vergelijkbare 

(dus niet-identieke) activa / verplichtingen 

in actieve markten; 

• inputvariabelen anders dan genoteerde 

prijzen die waarneembaar zijn voor 

het actief met name gebaseerd op 

inkomsten, rentecurven en waarneembare 

marktgegevens. Inputvariabelen die 

hoofdzakelijk afkomstig zijn uit of 

bevestigd worden door waarneembare 

marktgegevens door correlatie of andere 

middelen (marktbevestigde inputs). 

Beleggingen van Loyalis die tot deze 

categorie behoren zijn:

1) renteswaps;

2) valutatermijncontracten.

Bij de waardering van renteswaps wordt de 

toekomstige uitwisseling van kasstromen, 

die zijn gebaseerd op een vaststaand 

rentepercentage dan wel een uit de in de 

markt waarneembare swaprentecurve af te 

leiden variabele rente, verdisconteerd met 

de in de markt waarneembare swaprente. 

De waarde van valutatermijncontracten is 

af te leiden uit het verschil tussen de in het 

contract afgesproken wisselkoers waartegen 

in de toekomst kasstromen uitgewisseld 

worden en de huidige wisselkoers.
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Waarderingsmethode zonder (significante) 

waarneembare marktvariabelen (‘Niveau 3’) 

Voor reële waardebepaling op niveau 3 wordt 

gebruikgemaakt van niet-waarneembare 

marktvariabelen voor het actief.  

Niet-waarneembare inputvariabelen kunnen 

worden gebruikt voor zover waarneembare 

inputvariabelen niet beschikbaar zijn. 

Hierdoor kan op de rapportagedatum toch 

de reële waarde bepaald worden in situaties 

waarin sprake is van weinig of geen actieve 

markt voor het actief of verplichting.  

De waardering is dan gebaseerd op de 

beste inschatting van het management 

die de markt zou gebruiken om tot een 

waardering van het financieel instrument te 

komen. Voorbeelden zijn bepaalde private-

equityinvesteringen en private plaatsingen. 

Beleggingen van Loyalis die tot deze 

categorie behoren zijn:

1) private equity;

2) niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen 

(vastgoed, infrastructuur en hypotheken).

De reële waarde van deze beleggingen is 

gebaseerd op de niet-waarneembare net 

asset value die wordt verstrekt door de 

beheerder van de belegging. De beheerder 

op zijn beurt gebruikt waarderingsmodellen 

waarbij een significant deel van de input-

variabelen die bepalend zijn voor de 

waardebepaling niet waarneembaar zijn in 

de markt. 

70
Loyalis NV jaarverslag 2017  |   Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening



Samengevat ziet de reële waardehiërarchie er als volgt uit:

Weergave in marktwaardes
(inclusief derivatenposities)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Zakelijke waarden  137.403  132.630               -                 -    164.247  200.910  301.650  333.540 

Vastrentend  2.450.980  2.516.885               -                 -    285.691  185.444  2.736.671  2.702.329 

Overige  2.834  2.033  6.595  28.461  90.167  84.309  99.596  114.803 

Totale beleggingsportefeuille  2.591.217  2.651.548  6.595  28.461  540.105  470.663  3.137.917  3.150.672 

Verloopoverzicht reële waarde niveau 3-beleggingen

Niveau 3-beleggingen 2017 2016

Beginwaarde  470.663  479.557 

Inleg  99.409  66.414 

Onttrekkingen  -67.514  -111.768 

Waardemutaties  37.547  36.460 

Eindwaarde  540.105  470.663 

Binnen de beleggingen hebben verschuivingen naar een andere reële waardebepalings-

categorie plaatsgevonden. Hypotheekfondsen zijn op basis van de waardering ervan 

verschoven van niveau 2 naar niveau 3. Vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.
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Derivatenpositie
Derivaten vormen een integraal onderdeel van de beleggingsportefeuille. 

Onderstaand overzicht geeft de relatie weer tussen reële waarde en de waarde van 

de onderliggende waarden (notional). De reële waarde van deze afgeleide financiële 

instrumenten (actief minus passief) bedraagt netto 9.429 (2016: 28.007).

Derivatenpositie
Reële waarde Notional Reële waarde Notional

2017 2017 2017 2016 2016 2016

Actief Passief Actief Passief

Rentecontracten  17.504  8.312  10.640  33.001  4.965  228.098 

Valutacontracten  237  -   -30.265  761  791  -89.434 

Aandelencontracten  -   -   -   4  3  555 

Totaal  17.741  8.312  33.766  5.759 

Derivaten worden ingezet voor het beheersen van het valuta- en renterisico en efficiënt 

portefeuillemanagement. Loyalis gebruikt bijvoorbeeld valutatermijncontracten om 

ongewenste vreemde valutaposities in de beleggingen om te zetten in europosities. 

Renteswaps worden ingezet om de rentegevoeligheid van de beleggingen te verlengen 

zodat deze overeenkomt met de rentegevoeligheid van voorzieningen van de verzekerings-

producten met als doel de balans te immuniseren voor schommelingen in rentestanden. 

Daarnaast kunnen beheerders derivaten inzetten om bijvoorbeeld de rentegevoeligheid of 

het aandelenbelang bij te sturen. Hier worden veelal futures voor gebruikt. 
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Waardemutaties van derivaten worden verantwoord in het geconsolideerd overzicht van het 

totaalresultaat. 

Derivaten-
posities totaal

Reële 
 waarde

Reële 
 waarde Notional Notional

2017 2016 2017 2016

Futures  2.834  -454  -352.860  -3.347 

Forwards  237  -31  -30.265  -89.434 

Swaps  6.358  28.492  363.500  232.000 

Totaal  9.429  28.007 

Rentederivaten

Door de stijging van de swaprente (10jr +22bp) is de marktwaarde van de renteswaps in 

2017 afgenomen. De notional van de renteswaps is fors verhoogd terwijl de notional van 

de rentefutures een tegengesteld beeld laat zien. Deze verschuiving heeft plaatsgevonden 

binnen de vastrentende waardenportefeuille. De beheerder heeft hiermee de gevoeligheid 

voor veranderingen in de swaprente verlaagd.

Tegenpartijrisico bij derivaten
Het aangaan van onderhandse derivatenposities brengt een aanvullend risico met zich 

mee: het risico dat de tegenpartij van het derivaat niet aan zijn verplichtingen kan en / of 

wil voldoen. Dit tegenpartijrisico wordt grotendeels opgevangen door dagelijks onderpand 

uit te wisselen, op basis van zogenaamde CSA-contracten (CSA: Credit Support Annex). Dit 

onderpand bestaat uit liquide middelen. Valutatermijncontracten en renteswaps (afgesloten 

voor mei 2016) zijn onderhands afgesloten.
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Bij derivatentransacties die via een centrale 

tegenpartij worden afgewikkeld wordt het 

tegenpartijrisico verder verkleind door 

het aanhouden van een waarborgsom 

(initial margin) en het dagelijks afrekenen 

van marktwaardeontwikkelingen. Futures 

en renteswaps (afgesloten vanaf mei 

2016) worden via een centrale tegenpartij 

afgewikkeld.

Collateral
Ten aanzien van een aantal beleggingen is 

sprake van het verkrijgen respectievelijk het 

verstrekken van collateral (onderpand). De 

reële waarde van het verkregen collateral 

bedraagt 7.560 (2016: 31.310); de reële 

waarde van het verstrekte collateral bedraagt 

nihil (2016: nihil). Het verkregen collateral 

bestaat volledig uit liquide middelen. Zowel 

het ontvangen collateral als de bijbehorende 

schuld maken onderdeel uit van de post 

liquide middelen in de balans.

Vorderingen (3)

Vorderingen uit hoofde van hypotheken

De vordering uit hoofde van hypotheken heeft betrekking op aan oud-werknemers verstrekte 

hypotheken. De opgerente spaar- en risicopremies voor uitgegeven hypotheken zijn middels 

cessie verkregen en worden door middel van retrocessie weer overgedragen. De vordering 

is derhalve kortlopend (< 1 jaar) van aard. De reële waarde is gelijk aan de gepresenteerde 

waarde.

Vorderingen en overige activa

De vorderingen en overige activa kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:

2017 2016

Nog te factureren  142  232 

Vorderingen op verzekeringnemers  12.293  12.580 

Vorderingen op groepsmaatschappijen  121  9 

Debiteuren  71  630 

Dividendbelasting  -   221 

Vorderingen uit hoofde van beleggingen  10.291  7.958 

Overige vorderingen en activa  964  380 

Totaal  23.882  22.010 

In de vorderingen en overige activa zijn geen bedragen opgenomen met een looptijd langer 

dan 1 jaar (2016: nihil).
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De samenstelling van deze post in relatie tot de ouderdom ziet er als volgt uit:

2017  
Vorderingen en overige activa

niet 
 vervallen

< 180 
 dagen

< 360 
 dagen

> 360 
 dagen

 
TOTAAL

Nog te factureren  14  8  29  91  142 

Vorderingen en debiteuren  19.866  1.175  1.045  1.286  23.372 

Overige activa  815  21  15  113  964 

Totaal  20.695  1.204  1.089  1.490  24.478 

Af: voorziening oninbaarheid  -   -5  -269  -322  -596 

Totaal  20.695  1.199  820  1.168  23.882 

De voorziening oninbaarheid heeft betrekking op de categorie ‘vorderingen en debiteuren’.

2016  
Vorderingen en overige activa

niet 
 vervallen

< 180 
 dagen

< 360 
 dagen

> 360 
 dagen

 
TOTAAL

Nog te factureren  232  -   -   -   232 

Vorderingen en debiteuren  17.086  3.174  923  2.165  23.348 

Overige activa  340  36  -   4  380 

Totaal  17.658  3.210  923  2.169  23.960 

Af: voorziening oninbaarheid  -   -10  -124  -1.816  -1.950 

Totaal  17.658  3.200  799  353  22.010 

De voorziening oninbaarheid heeft zowel in 2017 als in 2016 enkel betrekking op de 

categorie ‘vorderingen en debiteuren’. Voor de overige categorieën is geen voorziening 

noodzakelijk geacht.

De reële waarde wijkt niet significant af van de gepresenteerde waarde.
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Vorderingen en overige activa uit herverzekering

De vorderingen en overige activa uit hoofde 

van herverzekering kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:
2017 2016

Herverzekeringsdeel 
voorzieningen

 41.640   33.994  

Vorderingen uit 
 herverzekering

 950   1.805  

Totaal  42.590  35.799 

De looptijd van het herverzekeringsdeel is 

nagenoeg gelijk aan die van de betreffende 

verzekeringsverplichtingen.

De vorderingen uit herverzekering bestaan 

voor 109 (2016: 254) uit restitutie van 

premies herverzekering en voor 841 (2016: 

1.551) uit betaalde schade-uitkeringen. De 

looptijd van deze vordering is grotendeels 

korter dan één jaar.

De kredietwaardigheid van de herverzekeraars wordt periodiek beoordeeld door het 

management aan de hand van de in de markt afgegeven ratings. Onderstaande tabel geeft 

inzicht in de kredietwaardigheid alsook de verdeling van de vordering bij de herverzekeraars 

die betrokken zijn bij Loyalis. De ratings zijn, tenzij anders vermeld, afgegeven door agency 

Standard & Poor’s.

Herverzekeraar 2017 2017 2016 2016

Reaal Schade 40%
Baa2 

(Moody’s) 64%
Baa2 

(Moody’s)

GenRe 23% AA+ 36% AA+

Scor 24% AA- n.v.t. n.v.t.

Mapfre Re 7% A n.v.t. n.v.t.

AXA 5% AA- n.v.t. n.v.t.

Swiss Re 1% AA- n.v.t. n.v.t.

Totaal 100% 100%

Loyalis schat in op basis van nadere analyse dat de vorderingen op de herverzekeraar 

volledig inbaar zijn en vormt derhalve geen voorziening voor oninbaarheid.

De reële waarde van de vorderingen is nagenoeg gelijk aan de nominale waarde. 
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Liquide middelen (4)

2017 2016

Banktegoeden  105.862  119.905 

Liquide middelen uit 
hoofde van beleggingen 

 32.855   25.805  

Totaal  138.717  145.710 

Banktegoeden bestaan uit direct opvraagbare tegoeden bij kredietinstellingen.  

De liquide middelen uit hoofde van beleggingen (als gevolg van mandaatregelingen)  

staan niet ter vrije beschikking. 

De bovenstaande tegoeden zijn bij de volgende bancaire instellingen ondergebracht  

(rating per ultimo 2017 volgens agency Standard & Poor’s):

2017 
 aandeel  
in totaal

2017 rating 
 

2016 
 aandeel  
in totaal

2016 rating 
 

ABN AMRO 43% A 43% A

ING 50% A+ 55% A

Goldman Sachs 
 International

2% A+ 1% A- 

The Bank of  
NY Mellon 

5% AA- 1% A- 

Totaal 100% 100%
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EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

Eigen vermogen (5)
Voor een overzicht van het verloop van 

het eigen vermogen per onderdeel wordt 

verwezen naar het separaat opgenomen 

mutatieoverzicht eigen vermogen Loyalis NV 

(pagina 45).

Gestort en opgevraagd kapitaal
APG Groep NV is enig aandeelhouder van 

Loyalis NV. Het maatschappelijk kapitaal 

bestaat uit 900.001 gewone aandelen van 

elk € 453,78. Hiervan zijn 369.577 (2016: 

369.577) aandelen geplaatst; op deze 

aandelen is 167.707 (2016: 167.707) gestort.

Agioreserve
De agioreserve kan worden beschouwd 

als overige reserve en behoort tot het 

vrije eigen vermogen. In de agioreserve 

worden naast hetgeen dat op enig moment 

door aandeelhouders is ingebracht boven 

het nominale aandelenkapitaal, ook 

additionele vermogensstortingen door de 

aandeelhouder zonder uitgifte van nieuwe 

aandelen opgenomen. Ultimo 2017 kende 

Loyalis een agioreserve van 83.653 (2016: 

83.653).

Overige reserves
De overige reserves zijn gevormd uit 

de ingehouden winsten. Uitkering van 

ingehouden winsten is slechts mogelijk voor 

zover het eigen vermogen groter is dan het 

bedrag van het gestorte en opgevraagde 

deel van het kapitaal vermeerderd met 

de reserves die krachtens de wet moeten 

worden aangehouden. Ultimo 2017 kende 

Loyalis een wettelijke, niet-uitkeerbare 

reserve van 19.969 (2016: 8.068).

Kapitaal- en dividendbeleid

Het primaire doel van het kapitaalbeleid 

van Loyalis is de instandhouding van een 

goede kredietwaardigheid en een gezonde 

solvabiliteit als ondersteuning van de 

verzekeringsactiviteiten. Loyalis hanteert 

als uitgangspunt dat het al zijn bedrijfs-

activiteiten financiert uit eigen middelen, 

waarmee het voldoet aan de wettelijke 

vereisten die daaraan worden gesteld. 

Het dividendbeleid is gekoppeld aan het 

kapitaalbeleid, waarbij het kapitaalbeleid 

prevaleert.

Normsolvabiliteit

Teneinde de robuustheid van het 

kapitaal te borgen heeft Loyalis interne 

normen geformuleerd ten aanzien van 

de minimaal aan te houden solvabiliteit. 

De normsolvabiliteit wordt uitgedrukt in 

de solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio 

wordt berekend door het beschikbare 

eigen vermogen gedeeld door het vereiste 

eigen vermogen te vermenigvuldigen met 

100%. De normsolvabiliteit is vastgesteld 

op 150%. De meting, rapportage en 
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mogelijke bijsturing van de solvabiliteit 

heeft Loyalis geïntegreerd in zijn bedrijfs-

voering. Afhankelijk van het niveau van de 

(verwachte) solvabiliteit worden (verscherpte) 

maatregelen getroffen. 

Leven

Het beschikbare kapitaal van Loyalis Leven 

NV bedraagt 241.200 (2016: 233.053).  

Het vereiste kapitaal volgens de Solvency II-

richtlijnen bedraagt voor Loyalis Leven NV 

137.677 (2016: 141.657).  

De solvabiliteitsratio onder Solvency II 

bedraagt derhalve 175% (2016: 165%).

Het beschikbare kapitaal wordt bepaald 

door het aanwezige kapitaal, rekening 

houdend met een afslag als gevolg van het 

Tier 3-kapitaal.

Schade

Voor 2017 bedraagt het beschikbare kapitaal 

van Loyalis Schade NV 333.126 (2016: 

293.588). Het vereiste kapitaal volgens de 

Solvency II-richtlijnen bedraagt voor Loyalis 

Schade NV 185.488 (2016: 172.568). De 

solvabiliteitsratio onder Solvency II bedraagt 

derhalve 180% (2016: 170%).

Het beschikbare kapitaal wordt bepaald 

door het aanwezige kapitaal, rekening 

houdend met een afslag als gevolg van het 

Tier 3-kapitaal (indien van toepassing).

Voorgenomen dividendbesluit

Loyalis NV is voornemens een dividend van 

€ 15 miljoen uit te keren. Besluitvorming 

hiervan vindt plaats tijdens de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van  

28 maart 2018. Deze uitkering zal via een 

dividenduitkering door Loyalis Schade NV 

plaatsvinden. Het effect op de SCR-ratio van 

deze voorgestelde gebeurtenis bedraagt 

voor Loyalis Schade NV -/- 8%-punt.
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Voorziening verzekeringsverplichtingen (6)
De voorziening verzekeringsverplichtingen geeft een zo getrouw 

mogelijke inschatting van toekomstige verplichtingen uit hoofde 

van afgesloten polissen weer. De verplichtingen hebben betrekking 

op zowel levensverzekeringen als schadeverzekeringen. Het 

herverzekeringsdeel van de voorziening schadeverzekeringen is 

opgenomen onder vorderingen en overige activa uit herverzekering 

(3). Het totale brutodeel is opgenomen onder de voorziening voor 

verzekeringsverplichtingen.

Omschrijving 2017 2016

Levensverzekering eigen rekening en risico  1.704.472  1.813.761 

Schadeverzekering eigen rekening en risico  913.118  892.984 

Subtotaal eigen rekening en risico en klant  
met garantie

 2.617.590   2.706.745  

Levensverzekering risico polishouders  
zonder garantie

 301.298   293.189  

Totaal  2.918.888  2.999.934 

Levensverzekeringen
De opbouw van de voorziening voor levensverzekeringen is als volgt 

te specificeren:

2017 2016

Individuele verzekeringen voor eigen rekening
Voorziening
Voorziening onverdiende premie

 1.542.264 
 649 

1.642.511
730

Totaal  1.542.913 1.643.241

Collectieve verzekeringen voor eigen rekening
Voorziening  161.559 170.520

Individuele verzekeringen voor risico polishouder
Voorziening  301.298 293.189

Totaal  2.005.770 2.106.950
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Het verloop van de voorziening voor levensverzekeringen was als volgt:

Eigen rekening en risico Klant met garantie Risico polishouders  
zonder garantie

Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginstand  1.141.604  1.123.464  672.158  787.828  293.189  200.758  2.106.951  2.112.050 

Premie en overige dotaties  48.966  52.374  40.980  55.915  17.494  11.293  107.440  119.582 

Onttrokken / toegevoegde interest  -20.502  64.874  15.474  22.004  19.298  11.799  14.270  98.677 

Indexatie  -   -1.704  -   -   -   -   -   -1.704 

Vrijval voor kosten  -5.682  -5.918  -6.382  -7.634  -3.071  -2.489  -15.135  -16.041 

Vrijval voor uitkeringen  -84.081  -91.836  -104.574  -71.888  -23.683  -1.751  -212.338  -165.475 

Wijziging in aannames  4.318  3.211  -   -   -   -   4.318  3.211 

Overige mutaties  2  -2.861  2.191  -114.067  -1.929  73.579  264  -43.349 

Eindstand  1.084.625  1.141.604  619.847  672.158  301.298  293.189  2.005.770  2.106.951 

Voor de gevoeligheidsanalyse van de belangrijkste aannames wordt verwezen naar het 

hoofdstuk Risicomanagement.
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Schattingswijziging Leven
Onderzoek naar de sterftekansen binnen de portefeuille heeft geleid tot een aanpassing van 

de sterftekansen. De gepubliceerde generatietafel AG2016, vormt de basis. Deze tafel wordt 

gecorrigeerd met leeftijds-, product- en geslachtsafhankelijke factoren. Het effect van deze 

wijziging heeft in 2017 geleid tot een verhoging van de voorziening met 4.318.

Schadeverzekeringen
Standenoverzicht Bruto Aandeel herverzekeraar Netto

2017 2016 2017 2016 2017 2016

IBNR-voorziening  672.338  667.670  21.483  10.921  650.855  656.749 

Voorziening voor administratiekosten  8.128  8.260  -    -    8.128  8.260 

Subtotaal  680.466  675.930  21.483  10.921  658.983  665.009 

Voorziening Periodieke Uitkeringen (VPU)  229.214  213.846  20.157  23.073  209.057  190.773 

Voorziening voor administratiekosten  3.438  3.208  -    -  3.438  3.208 

Subtotaal  232.652  217.054  20.157  23.073  212.495  193.981 

Totaal  913.118  892.984  41.640  33.994  871.478  858.990 
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Het verloop van de voorziening voor 

schadeverzekeringen kan als volgt worden 

weergegeven:
Eigen rekening en risico

Bruto 2017 2016

Beginstand  892.984  836.104 

Premie en  
overige dotaties

 133.107  113.135 

Toegevoegde interest  -5.255  31.508 

Vrijval voor kosten  -448  -1.215 

Vrijval voor uitkeringen  -59.029  -56.603 

Vrijval IBNR  -42.074  -  

Overige mutaties  -6.167  -29.945 

Eindstand  913.118  892.984 

Aandeel 
 herverzekeraar

Beginstand  33.994  38.686 

Premie en  
overige dotaties

 12.910   -   

Toegevoegde interest  -65  985 

Vrijval voor uitkeringen  -3.562  -3.801 

Vrijval IBNR  -1.699  -  

Overige mutaties  62  -1.876 

Eindstand  41.640  33.994 

Eigen rekening en risico

Netto 2017 2016

Beginstand  858.990  797.418 

Premie en  
overige dotaties

 120.197   113.135  

Toegevoegde interest  -5.190  30.523 

Vrijval voor kosten  -448  -1.215 

Vrijval voor uitkeringen  -55.467  -52.802 

Vrijval IBNR  -40.375  -  

Overige mutaties  -6.229  -28.069 

Eindstand  871.478  858.990 

In 2017 is een quota-share-herverzekerings-

contract gesloten waarbij claims in de 

schadejaren 2017 tot en met 2019 voor 

50% zijn herverzekerd. De slipleader is 

SCOR Global Life SE en draagt 65% van 

het herverzekerde deel. De overige 35% 

is verdeeld over Mapfre Re (20%) en AXA 

France Vie (15%).

De hogere overige mutaties worden 

veroorzaakt door een vrijval IBNR, die 

voornamelijk betrekking heeft op de 

producten WGA en AOV. Daarnaast is de 

benodigde interest lager dan in 2016. 

Toen was er sprake van een substantiële 

rentedaling, terwijl de rente in 2017 

gestegen is. Deze rentestijging leidt tot 

een daling van de voorzieningen en een 

negatieve benodigde intrest.

Voor de gevoeligheidsanalyse van de 

belangrijkste aannames wordt verwezen naar 

het hoofdstuk Risicomanagement onderdeel 

Verzekeringstechnische risico’s.
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Schattingswijziging Schade
Onderzoek naar de sterftekansen binnen 

de arbeidsongeschiktheid-portefeuille heeft 

ertoe geleid dat voor 2017 de sterftekansen 

zijn aangepast. De nieuwe grondslag wordt 

de AG2016-generatietafel (M / V 270% / 

270%). Het effect van de wijziging is een 

daling van de voorziening met 61. Verder 

heeft Loyalis de uitstroomkansen voor WGA-

ERD aangepast. Het gevolg is een daling van 

de voorziening met 695. 

Schadeclaimoverzicht

Teneinde inzicht te verschaffen in de 

ontwikkeling van de schadeclaims als gevolg 

van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, 

is hierna een schadeclaimoverzicht 

toegevoegd.

In dit overzicht staan de niet-cumulatieve 

bruto-uitkeringen per schadejaar (verticale 

as) en afwikkeljaar (horizontale as). 

Afwikkeljaar 1 staat voor uitkeringen in het 

schadejaar zelf, 2 voor het kalenderjaar 

volgend op het schadejaar enzovoort.

Schadeclaimoverzicht 

Afwikkeljaar

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schadejaar

2008 12.081 9.796 2.653 2.146 2.988 3.662 4.128 3.811 3.035 2.668

2009 11.291 8.805 2.529 3.025 3.426 3.883 4.385 4.345 3.394

2010 9.118 8.338 2.951 3.856 4.658 5.503 5.465 4.284

2011 8.030 7.132 3.696 5.156 6.249 6.019 5.096

2012 6.613 6.748 2.662 5.797 6.773 5.562

2013 4.982 5.873 2.386 7.988 6.752

2014 3.425 4.233 2.968 8.022

2015 3.124 3.716 2.802

2016 3.007 4.093

2017 3.163
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Afwikkeljaar

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schadejaar

2007 11.972 9.978 2.005 1.589 1.872 2.600 3.121 3.306 3.051 2.640

2008 12.081 9.796 2.653 2.146 2.988 3.662 4.128 3.811 3.035

2009 11.291 8.805 2.529 3.025 3.426 3.882 4.385 4.345

2010 9.118 8.338 2.951 3.856 4.658 5.503 5.465

2011 8.030 7.132 3.696 5.156 6.249 6.019

2012 6.613 6.748 2.662 5.797 6.773

2013 4.982 5.873 2.386 7.988

2014 3.425 4.233 2.968

2015 3.124 3.716

2016 3.007

Via periodiek (jaarlijks) onderzoek worden de gevolgen van meer / minder herverzekering in 

kaart gebracht en wordt, indien nodig, naar aanleiding daarvan de mate van herverzekering 

aangepast.
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Looptijden (duration)

Loyalis waardeert zijn voorzieningen tegen marktrente, hetgeen in lijn is met de waardering 

van bepaalde beleggingen tegen marktwaarde. De duration van verplichtingen en 

beleggingen wordt gematcht. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de contractuele dan wel best mogelijk 

ingeschatte vervaldatums van de belangrijkste verzekeringsverplichtingen gebaseerd op 

nominale kasstromen van de belangrijkste portefeuilles binnen Loyalis Leven NV en Loyalis 

Schade NV.

Duration van belangrijkste verzekeringsverplichtingen en de verplichtingen per looptijd

2017

(x € 1 miljoen) Duration  
(in jaren)

0-3 jaar 4-6 jaar 7-9 jaar 10-12 jaar langer dan 
12 jaar

Leven  11,0  175  140  124  114  466 

Schade  7,0  202  205  144  93  161 

Totaal  377  345  268  207  627 

2016

(x € 1 miljoen) Duration  
(in jaren)

0-3 jaar 4-6 jaar 7-9 jaar 10-12 jaar langer dan 
12 jaar

Leven  11,5 184 142 124 115 497

Schade  8,3 172 174 134 94 224

Totaal 356 316 258 209 721

Bij Leven vertoont de verdeling over de 

looptijden vrijwel hetzelfde beeld als in 

2016. Daardoor is de wijziging van de 

duration ook beperkt. Bij Schade is er 

sprake van een duidelijke verschuiving van 

de lasten naar eerdere jaren als gevolg 

van bestandsontwikkeling. Daardoor is de 

duration verkort van 8,3 naar 7,0.

Voorziening pensioenverplichting (7)
Pensioenfonds PPF APG heeft een 

toegezegde pensioenregeling, zowel voor 

de verplicht als voor de vrijwillig aangesloten 

werkgevers. In de terminologie van IAS 19: 

een ‘defined-benefit’-regeling.

Voor de aangesloten Loyalis-medewerkers 

geldt de pensioenregeling zoals deze in de 

cao is afgesproken. Het betreft een middel-

loonregeling. Met ingang van 1 januari 2018  

blijft de pensioen leeftijd gelijk aan 67 jaar, 

maar wijzigt het opbouw percentage van 

het ouderdomspensioen van 1,875% naar 

1,738% van de pensioengrondslag. De 

hoogte van het opbouwpercentage van 

het nabestaandenpensioen blijft gelijk 
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op 1,3125% van de pensioengrondslag. 

Het invaliditeitspensioen blijft gelijk aan 

5% van het laatst verdiende salaris, tot en 

met de WIA-grens bij een IVA-uitkering. 

Bij een WGA-uitkering is dit 10% van het 

laatst verdiende salaris tot en met de WIA-

grens. Het WIA-excedentpensioen blijft 

ongewijzigd op 80% van het salarisdeel dat 

boven de WIA-grens ligt. Hierbij is het salaris 

niet gemaximeerd.

De pensioengrondslag is het jaarinkomen 

(gemaximeerd op € 105.075) minus de 

pensioenfranchise van € 13.343. De premie 

wordt verdeeld over de werkgever en de 

werknemer, waarbij de verhouding 67%-33%  

bedraagt. De pensioenen worden 

geïndexeerd als de middelen van het fonds 

dat toestaan en gefinancierd uit toekomstige 

overrendementen. De werkgever is in geval 

van tekorten niet verschuldigd tot bijstorting; 

wel kan het fonds tot vermindering van 

verworven rechten en pensioenafspraken 

besluiten in specifieke gevallen. Voor het 

salarisdeel boven de € 105.075 is er een 

vrijwillige nettopensioenregeling.  

De premie voor deze regeling komt voor 

rekening van de werkgever.

Het pensioenreglement is met ingang 

van 1 januari 2017 verder aangescherpt. 

De belangrijkste punten van wijzigingen 

betreffen aanvullende rechten ten aanzien 

van pensioenuitstel, aansluiting van de 

bepaling van het invaliditeitspensioen aan 

de wettelijke systematiek en actuariële 

factoren (afkoop, ruil en vervroeging) die 

geactualiseerd zijn.

Waar van toepassing is hiermee rekening 

gehouden in de berekening van de 

uitstaande verplichting. 

De premie in 2017 en 2018 bestaat uit de 

volgende onderdelen. 

1. Middelloonregeling: 21,1% van de 

pensioengrondslag.

2. Aanvullingsregeling: 55min 2% van de 

pensioengrondslag.

3. Invaliditeitspensioen: 0,3% van het salaris 

tot maximumdagloon. 

4. WIA-excedent: 1,5% van het salaris boven 

het maximumdagloon.

De beleggingsportefeuille is onderverdeeld 

in een beleggingsmix die voor de helft 

bestaat uit vastrentende waarden, voor een 

derde uit aandelen (inclusief private equity). 

Het overige bestaat uit vastgoed en overige 

beleggingen. De gewogen gemiddelde 

duration is gelijk aan 19,5.

De actuariële methode Projected Unit Credit 

(PUC) is gebruikt om de verplichtingen van  

de regeling te waarderen binnen IAS 19. 

Onder de PUC-methode wordt een 

‘geprojecteerde aanspraak’ berekend voor 

elk onderdeel van de regeling. Voor alle 

huidige actieve deelnemers van de regeling 

is de ‘geprojecteerde aanspraak’ gebaseerd 

op de regeling vanaf 1 januari 2015 en 

de dienstjaren op de berekeningsdatum. 

De hoogte van het salaris en de sociale 

verzekeringen worden geprojecteerd 

naar de verwachte datum waarop de 

dienstbetrekking beëindigd zal worden. 

Voor inactieve deelnemers wordt de totale 

opgebouwde aanspraak in de berekening 

meegenomen. De verplichtingen worden 

vervolgens bepaald als de verdisconteerde 
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waarde van de ‘geprojecteerde aanspraak’.

De kosten van een jaar opbouw zijn gelijk 

aan de waarde volgens  

de PUC-methode van de aanspraken die in 

het jaar verkregen worden door toename 

van de diensttijd, gecorrigeerd voor het 

werkgevers deel van de betaalde premies. 

Actuariële resultaten alsmede het verschil 

tussen werkelijke en verwachte beleggings-

opbrengsten worden rechtstreeks in het 

eigen vermogen verwerkt. Het effect na 

belastingen op het vermogen bedraagt voor 

2017 611 (2016: 612).

De voorziening pensioenverplichting  

kan als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

Verplichtingen  25.517  21.203 

Fondsbeleggingen  -22.931  -18.861 

Totaal verplichtingen  2.586  2.342 

Het verloop van de voorziening kan als volgt worden weergegeven:

2017 2016

Beginstand  2.342  1.682 

Actuariële resultaten / beleggingsresultaten ten laste 
van het eigen vermogen*

 -814  -815 

Betaalde pensioenpremies  -1.087  -1.141 

Pensioenlast via de resultatenrekening  2.145  2.616 

Eindstand  2.586  2.342 

* effect vóór belastingen, na belastingen 611 (2016: 612).

De opbouw van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioen kan als volgt 

worden weergegeven:

2017 2016

Beginstand  21.204  16.248 

Pensioenuitkeringen aan werknemers / pensioen-
gerechtigden

 -40  -20 

Aan het dienstjaar toegekende pensioenkosten  3.165  3.030 

Interestlast  424  374 

Aanpassing in voorwaarden  -641  -  

Herwaardering (waaronder actuariële  resultaten)  1.405  1.572 

Eindstand  25.517  21.204 
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De opbouw van de fondsbeleggingen kan als volgt worden 

weergegeven: 

2017 2016

Beginstand  18.861  14.566 

Pensioenuitkeringen aan werknemers /  
pensioengerechtigden

 -40
 

 -20
 

Bijdrage werknemers  540  570 

Bijdrage werkgevers  1.087  1.141 

Interestbaten  395  353 

Herwaardering  
(waaronder rendement op  beleggingsfondsen)

 2.219
 

 2.388
 

Administratieve kosten  -131  -137 

Eindstand  22.931  18.861 

De onderstaande actuariële veronderstellingen zijn gebruikt:

2017 2016

Disconteringsvoet 2,10% 2,00%

Prijsinflatie 1,80% 1,80%

Salarisverhoging 2,50% 2,50%

Leeftijdsafhankelijke individuele  salarisverhogingen 0,5%-5,5% 0,5%-5,5%

Toeslagen actieven 1,22% 1,00%

Toeslagen slapers en gepensioneerden 1,22% 1,00%

Rendement op fondsbeleggingen 2,10% 2,00%
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Gevoeligheidsanalyses

De gevoeligheid van de toegezegde pensioenverplichting op veranderingen in de gewogen 

basisveronderstellingen is onderstaand weergegeven:

Gevoeligheden Gevoeligheid -0,5% Basis Gevoeligheid 0,5%

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Disconteringsvoet

Pensioenverplichting -29.845 -24.772 -25.517 -21.204 -21.930 -18.241

Servicekosten (exclusief interest) 4.394 3.815 3.672 3.199 3.086 2.703

Algemene salarisstijging

Pensioenverplichting -25.147 -20.902 -25.517 -21.204 -25.848 -21.471

Servicekosten (exclusief interest) 3.576 3.119 3.672 3.199 3.757 3.273

Toeslagverwachting

Pensioenverplichting -22.287 -18.536 -25.517 -21.204 -29.349 -24.360

Servicekosten (exclusief interest) 3.180 2.783 3.672 3.199 4.268 3.690
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Overige voorzieningen (8)
Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

  WAO-voorziening  Ambtsjubilea

2017 2016 2017 2016

Beginstand  496  496  626  633 

Toevoeging ten laste van resultaat  -   -   103  -  

Vrijval ten gunste van resultaat  -7  -   -   -7 

Uitkeringen  -   -   -63  -  

Eindstand  489  496  666  626 

Hiervan heeft betrekking op een periode korter dan 1 jaar  -   -   24  66 

Hypotheekfaciliteit Reorganisatie Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Beginstand  347  521  14.608  15.647  16.077  17.297 

Toevoeging ten laste van resultaat  -   51  1.363  8.002  1.466  8.053 

Vrijval ten gunste van resultaat  -48  -   -140  -1.850  -195  -1.857 

Uitkeringen  -65  -225  -2.528  -7.191  -2.656  -7.416 

Eindstand  234  347  13.303  14.608  14.692  16.077 

Hiervan heeft betrekking op een periode korter dan 1 jaar  65  65  2.828  2.657  2.917  2.788 
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WAO-voorziening

In het kader van het eigenrisicodragerschap 

voor WAO is deze voorziening in 2004 voor 

het eerst gevormd. De voorziening heeft 

betrekking op nog te verwachten uitkeringen 

per 31 december 2017. 

Ambtsjubilea

In de arbeidsvoorwaarden is opgenomen dat 

het personeel recht heeft op een uitkering 

op het moment dat er een ambtsjubileum 

wordt gevierd. De voorziening ambtsjubilea 

is berekend op basis van de bezetting ultimo 

2017 met een looptijd van 40 jaar. 

De aard van de voorziening ambtsjubilea 

betreft een langlopend karakter waarbij de 

totale looptijd meer dan 5 jaar bedraagt.

Hypotheekfaciliteit

Deze voorziening wordt gevormd voor 

gewezen medewerkers die tijdens hun 

dienstverband een hypotheek, met 

hypotheekfaciliteit van de werkgever, 

hebben afgesloten. Deze overgangsregeling 

eindigt in november 2022.

Reorganisatie

Een van de gemaakte keuzes binnen het 

veranderprogramma is reductie in de 

kostensfeer. Op het personele vlak betekent 

dit een afbouw van arbeidsplaatsen. Bij 

de bepaling van de voorziening zijn de 

beschikbare dienstjaren en leeftijden van 

het zittend personeelsbestand als basis 

genomen. Het sociaal plan van Loyalis 

voorziet in twee vertrekregelingen: 

toepassing van de kantonrechtersformule 

of aanvullingen op de uitkering als gevolg 

van ontslag. Daar waar nog geen individuele 

afspraken bekend zijn, is een inschatting 

gemaakt van de kans dat voor de een of de 

andere regeling wordt gekozen, rekening 

houdend met de huidige gemiddelde 

leeftijdsopbouw van Loyalis.

De nominale waarde van de voorzieningen 

(niet-verdisconteerd) bedraagt 14.934 (2016: 

16.314).

Verplichtingen (9)

Schulden en overige verplichtingen

De schulden en overige verplichtingen 

kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2017 2016

Uitkeringen  16.494  15.808 

Vooruitontvangen 
premies

 1.682
 

 2.864
 

Crediteuren  2.925  2.243 

Schulden aan 
 groepsmaatschappijen 

 6.819
 

 16.766
 

Verlofdagen  1.121  1.133 

Loonheffing  3.713  3.862 

Schulden uit hoofde 
van beleggingen 

 1.464
 

 822
 

Overige schulden  23.470  27.896 

Totaal  57.688  71.394 

Onder de schulden en overige verplichtingen 

zijn geen bedragen opgenomen met een 

looptijd langer dan 1 jaar (2016: nihil).
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Schulden en overige verplichtingen uit herverzekering

De schulden en overige verplichtingen uit herverzekering van 13.130 (2016: 620) betreft  

de te verwachten eindafrekening 2017 inzake de te betalen herverzekeringspremies.  

In december 2017 is voor WGA-ERD met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 een 

‘quota-share’-herverzekeringscontract afgesloten. 

Schulden inzake vennootschapsbelasting

Het verloop van de schulden inzake vennootschapsbelasting kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:
2017 2016

Beginstand  22.880  47.658 

Afdracht VPB-schuld aan fiscale eenheid  -23.131  -47.658 

Terug te vorderen n.a.v. aanpassing historische 
tariefgrondslagen

 -23.037
 

 -  

VPB-schuld huidig boekjaar  24.792  22.880 

Totaal  1.504  22.880 

Wij verwijzen naar de toelichting van de latente belastingvorderingen (1) voor de toelichting 

van de aanpassing van de historische tariefgrondslagen.

Met ingang van 2015 maakt Loyalis NV deel uit van de fiscale eenheid van APG Groep NV en 

zijn dochtermaatschappijen. De afrekening met de fiscus vindt plaats bij APG Groep NV. 

Als gevolg hiervan is Loyalis NV mede hoofdelijk aansprakelijk voor belastingverplichtingen.

Tot en met boekjaar 2014 zijn hierover definitieve aanslagen ontvangen.
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Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen

Toekomstige commitments beleggingen

Specifiek voor de beleggingen in private 

equity en infrastructuur is sprake van 

toekomstige commitments voor een bedrag 

van in totaal 6.174 (2016: 6.006).

Pooling van ondersteunende diensten

Met ingang van 29 februari 2008 heeft Loyalis 

NV een overeenkomst afgesloten in zake de 

levering van diensten met onder delen van 

APG Groep NV. Deze overeenkomst ziet toe 

op de onderlinge dienst verlening en wordt 

jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Langlopende leasecontracten

De verplichtingen uit hoofde van lang-

lopende leasecontracten auto’s – afgesloten 

via APG Groep NV – bedragen 495 (2016: 

710), waarvan 197 (2016: 336) verschuldigd 

binnen één jaar na afloop van het boekjaar 

en 298 (2016: 374) verschuldigd tussen 1 en 

5 jaar. In het verslagjaar zijn voor 339 (2016: 

525) leasekosten verantwoord. 

Fiscale eenheid

De vennootschap vormt voor de toepassing 

van de Wet op de Omzetbelasting een 

fiscale eenheid met onder meer zijn dochter-

vennootschappen, Stichting Pensioenfonds 

ABP, APG Groep NV, APG Rechtenbeheer 

NV, APG Asset Management NV, APG 

Diensten BV en APG Deelnemingen NV. 

De vennootschap vormt voor de toepassing 

van de Wet op de Vennootschapsbelasting 

met ingang van 2015 een fiscale eenheid  

met APG Groep NV en al zijn dochter-

maatschappijen, Loyalis Leven NV, Loyalis 

Schade NV en Cordares Advies BV, en is als 

zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor de 

belastingschulden van de fiscale eenheid. 

Vanaf 2016 is Loyalis Kennis & Consult BV 

eveneens toegevoegd aan deze fiscale 

eenheid voor de vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING OP HET GECONSOLIDEERD OVERZICHT  
VAN HET TOTAALRESULTAAT (X € 1.000)

BATEN

Verzekeringspremies (10)
De baten uit hoofde van verzekeringspremies kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

 Eigen rekening en risico Risico polishouder Totaal

 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Brutopremie levensverzekeringen  88.024  101.957  18.274  11.785  106.298  113.742 

Af: Premie herverzekeringsdeel  -   -  -   -   -   -  

Netto  88.024  101.957  18.274  11.785  106.298  113.742 

Brutopremie schadeverzekeringen  161.092  140.489  -   -   161.092  140.489 

Af: Premie herverzekeringsdeel  -12.981  -43  -   -   -12.981  -43 

Netto  148.111  140.446  -   -   148.111  140.446 

Totaal verzekeringspremies  236.135  242.403  18.274  11.785  254.409  254.188 

De ontvangen nettopremies bestaan voor 208.908 uit periodieke premies (2016: 210.319) en 

voor 45.501 uit eenmalige premies (2016: 43.869).

In 2017 is een quota-share-herverzekeringscontract gesloten waarbij claims in de schadejaren 

2017 tot en met 2019 voor 50% zijn herverzekerd. De hoofdherverzekeraar is SCOR Global 

Life SE en draagt 65% van het herverzekerde deel. De overige 35% is verdeeld over Mapfre 

Re (20%) en AXA France Vie (15%).
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Beleggingsopbrengsten (11)
De beleggingsopbrengsten zijn als volgt te specificeren naar categorie en onderliggende 

portefeuille:

Reële waarde-
verwerking via  
het resultaat

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Voor eigen rekening Voor risico polishouder  
met garantie

Voor risico polishouder 
 zonder garantie

- vastrentend

Dividenden  -   -   -   -   -   -  

Rente  29.273  31.704  4.026  7.084  3.138  1.535 

Waardemutaties  -900  24.917  418  6.091  -1.422  450 

 28.373  56.621  4.444  13.175  1.716  1.985 

- zakelijk

Dividenden  17.121  14.938  571  1.086  557  680 

Rente  -   -   -   -   -   -  

Waardemutaties  12.986  6.429  2.936  4.688  13.455  6.112 

 30.107  21.367  3.507  5.774  14.012  6.792 

- overig

Dividenden  -   -   -   -   -   -  

Rente  6.267  5.403  -1  -   -2  -  

Waardemutaties  -19.688  63.196  4.018  1.056  6.105  3.893 

 -13.421  68.599  4.017  1.056  6.103  3.893 

Totaal  45.059  146.587  11.968  20.005  21.831  12.670 
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De beleggingsopbrengsten zijn als volgt opgebouwd: 

2017 2016

Dividenden  18.249  16.704 

Rente  42.701  45.727 

Waardemutaties  17.908  116.831 

Totaal  78.858  179.262 

Overige opbrengsten (12)

2017 2016

Consultancy  1.607  2.183 

Winstdeling  herverzekeraar  15  -  

Overige opbrengsten  285  388 

Totaal  1.907  2.571 

Rentebaten (13)
De rentebaten van 111 (2016: 95) bestaan volledig uit baten uit hypotheken personeel.
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LASTEN

Verzekeringslasten (14)
De lasten uit hoofde van verzekeringscontracten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 Eigen rekening Risico polishouder Totaal

 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Levensverzekeringen:

Bruto-uitkeringen  178.474  172.621  22.543  20.673  201.017  193.294 

Dotatie / onttrekking voorziening verzekeringsverplichtingen  -109.290  -3.729  8.109  -1.370  -101.181  -5.099 

Herverzekering Leven

Ten laste van herverzekeraars  -   -   -   -   -   -  

Winstdelingsregeling - - - - - -

Subtotaal  69.184  168.892  30.652  19.303  99.836  188.195 

Schadeverzekeringen:

Bruto-uitkeringen  64.026  61.862  -   -   64.026  61.862 

Dotatie / onttrekking voorziening verzekeringsverplichtingen  20.134  56.880  -   -   20.134  56.880 

Herverzekering Schade

Ten laste van herverzekeraars  -3.562  -3.802  -   -   -3.562  -3.802 

Herverzekeringsactiva  -7.646  4.692  -   -   -7.646  4.692 

Winstdeling  -85  810  -   -   -85  810 

Subtotaal  72.867  120.442  -   -   72.867  120.442 

Totaal  142.051  289.334  30.652  19.303  172.703  308.637 

De specificatie van de dotatie voorziening verzekeringsverplichtingen treft u aan in de verloopstaat onder de Voorziening 

verzekeringsverplichtingen.
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Beleggingslasten (15)
De beleggingslasten ten bedrage van 

4.051 (2016: 4.011) betreffen voornamelijk 

de beheers- en bewaarkosten van de 

beleggingsportefeuille. 

Bedrijfslasten (16)
De bedrijfslasten kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:
2017 2016

Personeelskosten  23.008  26.103 

Diensten derden  20.617  28.560 

Automatiseringskosten  18.635  16.400 

Huisvestingskosten  868  784 

Overige kosten  267  275 

Totaal  63.395  72.122 

De personeelskosten bestaan uit:

• Lonen en salarissen  14.957  15.329 

• Pensioenlasten  2.975  3.410 

• Sociale lasten  1.971  2.076 

•  Overige personeels-
kosten

 3.105 
 

 5.288 
 

Totaal 
 personeelskosten

 23.008   26.103  

De overige personeelskosten bevatten met 

name kosten verband houdend met de 

getroffen reorganisatievoorzieningen voor 

een bedrag van 1.223 (2016: 6.152). 

De afzonderlijke dochterondernemingen 

hebben geen personeel in dienst. Loyalis NV  

is werkgever van het voor de dochter-

ondernemingen werkzame personeel: 

gemiddeld 219 fte´s (2016: 225 fte´s). 

Loyalis NV is aangesloten bij Stichting 

Pensioenfonds ABP (kortweg: ABP) 

respectievelijk Stichting Personeels-

pensioenfonds APG (kortweg: PPF APG).  

ABP heeft een toegezegde pensioen-

regeling, zowel voor de verplicht als voor de 

vrijwillig aangesloten werkgevers.  

In de terminologie van IAS 19: een ‘multi-

employer defined-benefit’-regeling. Loyalis 

NV heeft bij ABP geen recht op eventuele 

overschotten van de pensioenfondsen 

en het pensioenfonds heeft geen directe 

verhaals mogelijkheden op Loyalis NV bij 

tekorten. In geval van tekorten zal aan-

vullende financiering door toekomstige 

premieverhogingen dan wel korten op 

opgebouwde rechten geschieden en is 

geen eenmalige bijstorting vereist. Om 

deze reden verantwoordt Loyalis NV de 

pensioen kosten als ware er sprake van 

een Defined Contribution (DC)-regeling. 

De totale betaalde werkgevers premie 

bedraagt 2.145 (2016: 2.616). De verwachte 

werkgeverspremie over 2018 bedraagt 

3.318.

De overeenkomst met PPF APG wordt 

geclassificeerd als een Defined Benefit 

(DB)-regeling. Als gevolg hiervan is een 

nettobalanspositie bepaald en tevens de 

verwachte pensioenlast.

ABP heeft zijn beleggingen gewaardeerd 

tegen actuele waarde. De verplichtingen zijn 

gedisconteerd tegen een rekenrente van 

1,48% (2016: 1,32%). De premies (OP / NP) 

zijn in 2017 gestegen van 18,8% (in 2016) 

naar 21,1% in 2017 over de bijbehorende 

premiegrondslag.
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Rentelasten (17)
De rentelasten bestaan uit betaalde interest uit hoofde van rekening-

courantsaldi met een totaalbedrag van 388 (2016: 125).

Belastingen (18)
2017 2016

Effectieve belastingdruk 25,19% 25,83%

De effectieve belastinglast bestaat uit:

Acute belastingen 2017  -24.844  -  

Acute belastingen 2016  23.340  -22.880 

VPB op verliezen waarvoor geen actieve 
 belastinglatentie is gevormd

 -137  -442 

Mutatie latente belastingverplichtingen  -22.142  9.514 

VPB inzake IAS 19 naar latentie  61  585 

Aanpassingen voorgaande jaren NV  
(VPB voorgaande jaren)

 -5 
 

 -11 
 

Totaal  -23.727  -13.234 

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het gemiddelde van 

het wettelijk winstbelastingtarief uitgedrukt in een percentage van 

het resultaat voor belasting en de effectieve belastingdruk.

2017 2016

Nominaal wettelijk belastingtarief 25,00% 25,00%

Belastingeffecten:

Acute belastingen 2017 0,20%

Acute belastingen 2016 -0,19% 1,44%

VPB op verliezen waarvoor geen actieve 
 belastinglatentie is gevormd

0,00% 0,03%

Mutatie latente belastingvorderingen VPB  voorgaande 
jaren

0,18% -0,60%

VPB inzake IAS 19 naar latentie 0,00% -0,04%

Correcties voorgaande jaren 0,00% 0,00%

Effectieve belastingdruk 25,19% 25,83%
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Overzicht van in de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen

Groepsmaatschappij Belang Vestigings-
plaats

Kernactiviteit 

Loyalis Leven NV 100% Heerlen Afsluiten levensverzekeringen

Loyalis Schade NV 100% Heerlen Afsluiten schadeverzekeringen

Loyalis Diensten BV 100% Heerlen Assuradeurswerkzaamheden

Loyalis Kennis en Consult BV 100% Heerlen Consultancy / advies

Loyalis Sparen & Beleggen NV 100% Heerlen Sparen & Beleggen

Cordares Advies BV 100% Amsterdam Verzekeringsintermediair
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Beloningen bestuurders

Basis-
salarissen

Variabele 
beloningen

Sociale 
Lasten

Pensioenen Totaal 2017 
 

Directie:

P.N. van Wageningen  322  -   10  16  348 

W.R.H. Vliex  235  -   10  20  265 

C.C. Weisscher  195  -   10  15  220 

Totaal 2017  752  -   30  51  833 

Basis-
salarissen

Variabele 
beloningen

Sociale 
Lasten

Pensioenen Totaal 2016 
 

Directie:

P.N. van Wageningen 313 - 9 13 335

W.R.H. Vliex 232 - 9 17 258

C.C. Weisscher  
(vanaf 1 augustus 2016) 

85
 

-
 

4
 

5
 

94
 

Totaal 2016 630 - 22 35 687

Met ingang van 1 januari 2015 wordt geen variabele beloning meer toegekend aan de 

bestuurders noch aan de sleutelfunctionarissen.
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Vergoeding Raad van Commissarissen

2017 2016

M. Duvivier  42  43 

B.E. Baarsma (tot 1 april 2016)  -   8 

J.M.C. Snels  22  16 

H. Schuijt  32  32 

D. Kotteman  27  26 

H. Keuzenkamp (vanaf 6 juni 2016)  27  16 

Totaal  150  141 

Vergoeding Balansadviescommissie

2017 2016

A.V. de Waal (vanaf 17 juli 2016)  20  11 

G.M. Haandrikman AAG (vanaf 29 september 2017)  7  -  

J. Heijting (vanaf 16 juni 2017)  7  -  

M.J.M. Jochems (tot 16 november 2016)  -   20 

A.J.C. de Ruiter (tot 22 juni 2016)  -   6 

J.N. Berkemeijer (tot 16 november 2016)  -   7 

Totaal  34  44 

Verbonden partijen
Met zijn aandeelhouder heeft Loyalis NV 

namens de diverse Loyalis-vennootschappen 

een overeenkomst inzake de pooling van  

ondersteunende diensten zoals ICT, 

facilitaire dienstverlening en HR-gerelateerde 

activiteiten. Hierbij geschiedt exploitatie van 

deze diensten voor gemene rekening. Door 

Loyalis NV worden de hiermee gemoeide 

kosten volgens jaarlijks overeengekomen 

verdeelsleutels volledig doorbelast aan de 

diverse Loyalis vennootschappen. 

De uitvoering van de beleggingen is, 

eveneens voor een groot deel belegd  

bij de zuster maatschappij APG Asset 

Management NV. 

Loyalis is hierbij verantwoordelijk en bevoegd 

voor het integrale vermogensbeheersproces. 

Het beheren van het vermogen vindt plaats 

in overeenstemming met de door Loyalis 

vastgestelde beleggingsrichtlijnen en de 

overige bepalingen zoals vastgelegd in 

een raamovereenkomst tussen APG Asset 

Management NV en Loyalis. 
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In onderstaande tabel zijn de onderlinge relaties weergegeven.

Moedermaatschappij Zustermaatschappijen Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Opbrengsten  -   -   -   -   -   -  

Kosten  18.804  20.946  4.141  4.104  22.945  25.050 

Vorderingen  77  72  -   -   77  72 

Schulden  5.700  15.460  1.026  1.377  6.726  16.837 

Schulden inzake 
 vennootschapsbelasting

 1.033  22.880
 

 -
  

 -
  

 1.033
 

 22.880
 

Er zijn geen garanties over en weer verstrekt op te leveren diensten, noch is rente 

verschuldigd over en weer over bovenstaande kortlopende posities.
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In deze paragraaf wordt nader ingegaan 

op het risicomanagement van Loyalis. 

Voor de bepaling van de strategie en de 

risicobeheersorganisatie wordt verwezen 

naar het directieverslag. Onderstaand 

wordt ingegaan op risicobeheersing en de 

voornaamste onderliggende risico’s.

1. Risicobeheersing
Loyalis hanteert de volgende 

uitgangspunten met betrekking tot 

risicobeheersing: 

• werken binnen de gestelde wettelijke 

kaders, inclusief die van toezichthouders 

DNB (Solvency II), AFM en Autoriteit 

Persoonsgegevens;

• prudent beleggen (prudent person), 

binnen strikte volatiliteitkaders, onder 

meer door middel van diversificatie 

binnen en tussen beleggingscategorieën;

• risicobeheersing met behulp van 

derivaten teneinde de belangrijkste 

marktrisico’s op balansniveau te 

mitigeren. Het gebruik van derivaten 

is alleen toegestaan ter afdekking van 

risico’s en ter bevordering van efficiënt 

portefeuillebeheer;

• extra rendement alleen binnen de 

gestelde risicokaders.

Er wordt eveneens rekening gehouden met 

de gestelde kaders vanuit APG Groep.

1.1 Hedging

Loyalis maakt gebruik van derivaten om 

marktrisico’s af te dekken dan wel te 

beheersen. Deze derivaten maken onderdeel 

uit van de verschillende portefeuilles van 

activa en passiva. Doelstelling is om het 

totale risicoprofiel terug te brengen door 

posities in te nemen met een tegengesteld 

risicoprofiel.

1.2 (Her)verzekeringsbeleid

Loyalis heeft als voornaamste doelgroep 

de sectoren overheid, onderwijs, bouw 

en zorg. De belangrijkste risico’s die 

verzekerd worden, zijn langlevenrisico’s 

(aanvullingen op het ouderdomspensioen), 

overlijdensrisico’s (aanvullingen op het 

nabestaandenpensioen) en arbeids-

ongeschiktheidsrisico’s (aanvullingen 

op het invaliditeitspensioen). Basis voor 

deze aanvullende verzekeringen is een 

uitstekende kennis van de primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden en de 

karakteristieken van de doelgroep. 

Vanaf de oprichting (in 1996) is ervoor 

gekozen om een deel van de risico’s 

te herverzekeren. Jaarlijks worden de 

gevolgen van meer / minder herverzekering 

in kaart gebracht en wordt, indien nodig, 

naar aanleiding daarvan de mate van 

herverzekering aangepast.  

Risicomanagement
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Op basis hiervan is in 2017 gekozen om het 

verzekeringstechnisch risico van WGA-ERD 

bij Loyalis Schade NV voor 50% af te dekken.

 

1.3 Acceptatiebeleid

Als verzekeraar kan Loyalis niet alle risico’s 

die zich aandienen accepteren. Om dit te 

beheersen is een integraal acceptatiebeleid 

ontwikkeld en ingevoerd. Twee belangrijke 

acceptatiecriteria zijn: 

1. medische acceptatie: voor individuele 

overlijdensrisicoverzekeringen en voor 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is 

voor nieuwe verzekerden een medisch 

acceptatietraject ingericht;

2. beoordeling kredietwaardigheid: bij 

Loyalis Schade NV is ten behoeve van de 

borgtochtverzekering (WGA-garantie) 

een acceptatietraject ingericht voor de 

beoordeling van kredietrisico’s.

2. Het overall risicoprofiel van Loyalis
Loyalis volgt zijn financiële risico’s conform de indeling van het Solvency II-raamwerk, 

waarbij het standaardmodel wordt gehanteerd. Deze worden hier, voor zo ver materieel, 

successievelijk toegelicht. De cijfers van Loyalis Groep zijn opgenomen in de verslaggeving 

van APG Groep. 

De onderstaande tabel geeft de opbouw van de SCR van Loyalis Leven en Loyalis Schade weer:

Leven Schade

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

Beschikbaar vermogen 241.200 233.052 333.126 293.588

Marktrisico’s 82.017 85.898 59.107 48.175

Tegenpartijrisico 10.063 7.341 8.361 8.607

Verzekeringstechnische risico’s 105.668 112.719 178.681 177.084

Diversificatie -45.199 -45.620 -42.977 -37.734

Basissolvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) 152.549 160.338 203.172 196.142

Operationeel risico 7.783 8.285 7.112 8.074

Verliescompensatievermogen van  
technische voorzieningen

-12.187 -13.653 -10.475 -13.648 

Verliescompensatievermogen van  
uitgestelde belastingen

-10.468 -13.313 -14.321 -18.000 

Solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) 137.677 141.657 185.488 172.568

Solvabiliteitsratio 175% 165% 180% 170%
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2.1 Loyalis Leven NV

De materiële verzekeringstechnische risico’s 

waar Loyalis Leven aan blootgesteld is, zijn:

• langlevenrisico;

• afkooprisico;

• kostenrisico.

Daarnaast is Loyalis Leven in mindere mate 

blootgesteld aan het kortlevenrisico en het

catastroferisico.

De belangrijkste marktrisico’s waar Loyalis 

Leven aan blootgesteld is, zijn:

• kredietopslag;

• vastgoed;

• rente;

• aandelen.

2.2 Loyalis Schade NV

De materiële verzekeringstechnische risico’s 

waar Loyalis Schade aan blootgesteld is, zijn:

• arbeidsongeschiktheidsrisico;

• werkloosheidsrisico (als onderdeel van 

het premie- en schadevoorzieningsrisico).

Beide manifesteren zich bij de portefeuille  

van aanvullende arbeidsongeschiktheids-

uitkeringen. Daarnaast is Loyalis Schade in 

mindere mate blootgesteld aan herzienings-, 

kosten en afkooprisico. Het langlevenrisico is 

heel beperkt.

De belangrijkste marktrisico’s waar Loyalis 

Schade aan blootgesteld is, zijn:

• kredietopslag;

• vastgoed;

• rente;

• aandelen.

Het tegenpartijrisico is zowel voor Loyalis 

Schade als voor Loyalis Leven beperkt en 

wordt daarom niet nader uitgewerkt in deze 

risicoparagraaf.

3. Verzekeringstechnisch risico
Het verzekeringstechnisch risico betreft het 

risico dat toekomstige uitkeringen en kosten 

niet kunnen worden gedekt door premies, 

beleggingsopbrengsten en aanwezige 

voorzieningen. 

Voor IFRS is het uitvoeren van een LAT 

(Liability Adequacy Test) verplicht. De LAT 

houdt in dat er een vergelijking gemaakt 

wordt tussen de IFRS-balansvoorziening en 

de marktwaardevoorziening, waarbij deze 

laatste gelijk gesteld is aan de Technical 

Provisions (bestaande uit de best estimate 

en de risicomarge) onder Solvency II. Het 

verschil tussen beide, de zogenaamde 

‘overwaarde’, is ultimo 2017 gelijk aan 93 

miljoen bij Leven en 128 miljoen bij Schade, 

voor belastingen.
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De onderstaande tabel geeft inzicht in de impact van de belangrijkste risico’s op de 

overwaarde, indien de materiële verzekerings technische risico’s optreden, uitgaande van de 

schokken uit het Solvency II-standaardmodel. 

Impact op de overwaarde voor belastingen 

Leven Schade

(x € 1 miljoen voor VPB) 2017 2016 2017 2016

3.1  Daling sterftekansen / Stijging langlevenrisico 
met 20% 

-50,4 -52,8 -6,0 -5,0 

3.2  Stijging arbeidsongeschiktheidskansen met 35% 
(1e jaar) / 25% (permanent) 

n.v.t. n.v.t. -104,3 -93,2 

3.3 Premie- en schadevoorzieningsrisico n.v.t. n.v.t. -88,4 -90,2

3.4  Afkooprisico o.b.v. massale afkoopschok van 40% -53,8 -63,4 -19,4 -18,2

3.5  Stijging kosten met 10% én stijging kosten-
inflatie met 1%-punt 

-34,1 -34,7 -8,5 -12,6 

Op het IFRS-resultaat en vermogen hebben deze schokken geen directe impact aangezien 

deze per geval afzonderlijk de LAT niet overschrijden, waardoor bijstelling van de technische 

voorziening onder IFRS niet noodzakelijk is. Een uitzondering is de arbeidongeschiktheids-

schok. Deze bevat ook een daling van de revalideringskans, waardoor de daling van het 

vermogen bij Loyalis Schade beperkt zou zijn als gevolg van een overeenkomstige stijging 

van de IFRS-VPU.

Hierbij dient aangetekend te worden dat optelling van de effecten niet mogelijk is als gevolg 

van correlatie- en diversificatie-effecten.

Hierna worden de belangrijkste 

verzekerings technische risico’s nader 

toegelicht. De impact op de SCR-ratio wordt 

in alle gevallen geschat zonder rekening te 

houden met het effect op DTA en LAC DT en 

eventuele diversificatievoordelen. Wel wordt 

het effect van de schok op de risicomarge 

meegenomen.

3.1 Langlevenrisico

Langlevenrisico is de kans op verlies als 

gevolg van het feit dat verzekerden die 

een periodieke (tijdelijke of levenslange) 

uitkering ontvangen, langer uitgekeerd 

krijgen dan is verondersteld bij de 

vaststelling van de voorziening. Dit risico 

wordt gekwantificeerd als de verhoging van 

de voorziening (ten opzichte van de best 

estimate) die nodig is om een integrale 

daling van de sterftekansen met 20 procent 

op te kunnen vangen. Indien dit risico in 

deze mate optreedt daalt de SCR-ratio met 

circa 42%-punt.
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Gevoeligheid

Uitgaande van een acute stijging van de 

levensverwachting met 1 jaar voor de 

portefeuilles met langlevenrisico daalt de 

SCR-ratio met circa 25%-punt.

3.2 Arbeidsongeschiktheidsrisico

Het invaliditeitsrisico betreft het risico op 

verliezen of op nadelige veranderingen in de 

waarde van de verzekeringsverplichtingen, 

welke het gevolg zijn van veranderingen in 

het niveau, de trend of de volatiliteit van de 

frequentie of de zwaarte van verzekerings-

claims als gevolg van veranderingen in de 

invaliditeit en ziekte ratio’s.

Leven kent geen producten met 

(aanvullende) arbeidsongeschiktheids-

dekkingen en is daardoor ongevoelig voor 

het arbeidsongeschiktheidsrisico.

De grootste portefeuille van Schade is het 

AOV-product. Binnen deze portefeuille is 

naast het arbeidsongeschiktheidsrisico ook 

het werkloosheidsrisico een belangrijke 

component (zie 3.3). 

Gevoeligheid

Indien de schok voor het arbeids-

ongeschiktheids risico van het standaard-

model Solvency II optreedt, leidt dat tot een 

daling van de SCR-ratio van 78%-punt.

De schok voor arbeidsongeschiktheid in 

het standaardmodel betreft samengevat het 

verhogen van de arbeidsongeschiktheids-

instroom met 25%. Het effect van een hogere 

of lagere instroom kan verhoudingsgewijs 

afgeleid worden. 

3.3 Premie- en schadevoorzieningsrisico

Voornaamste onderdeel van het premie- 

en schadevoorzieningsrisico is het 

werkloosheids risico. De hiermee samen-

hangende uitkering is immers afhankelijk 

van de mate waarin een gedeeltelijk 

arbeids geschikte werkloos is. Voor het 

werkloosheidsrisico bij AOV-gedeeltelijk 

bestaat in het SII-standaardmodel geen 

aparte schok. Loyalis Schade is gevoelig voor 

de mate van invullen van de restverdien-

capaciteit (de zogenaamde ‘arbeids-

participatiefactor’). 

Gevoeligheid

In het grondslagenonderzoek is een 

minimum- en maximumcurve bepaald 

waartussen de arbeidsparticipatiefactor zich 

beweegt. In termen van SCR-ratio’s houdt 

dat een stijging met 58%-punt respectievelijk 

een daling met 33%-punt in.

3.4 Afkooprisico

Het voortijdig beëindigen van een 

verzekering anders dan door het optreden 

van het verzekerde risico (overlijden) is een 

resultaatbron voor de verzekeraar (positief of 

negatief). Indien de afkoopwaarde plus de 

verrekende afkoopkosten minder bedragen 

dan de vrijvallende voorziening plus de 

werkelijk gemaakte kosten, is er sprake 

van een positief resultaat. Echter, afkoop 

betekent ook dat er minder toekomstige 

kostendekking en minder resultaat op 

sterfte is. Het onnatuurlijk vervalrisico bij 

Leven speelt vooral bij de NPAP-portefeuille 

(overlijdensrisico). 
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Gevoeligheid

De afname van de impact op de overwaarde 

bij Leven over 2017 in vergelijking met 2016  

(zie hierboven tabel paragraaf 3) is het gevolg 

van de rationalisatie van het NP-product. 

Bij Leven zou de schok op basis van 

het Solvency II-standaardmodel zorgen 

voor een daling van de SCR-ratio met 

circa 45%-punt. Bij de berekening van 

bovengenoemde schok (Leven) is conform 

het standaardmodel ervan uitgegaan dat 

40% van de portefeuille overlijdensrisico-

verzekeringen hun polis acuut opzegt. 

In het grondslagenonderzoek, waarbij 

afkooppercentages van afgelopen 5 jaar 

geanalyseerd worden, valt het jaar 2014 

op met circa 20% afkoop. De grondslagen-

onderzoeken van afgelopen jaren laten zien 

dat 2014 een uitschieter* is; de afkoopkans 

voor overige jaren fluctueert rondom 5%. 

(Stel dat acuut een afkoop qua orde van 

grootte van 2014 optreedt, dan leidt dit tot 

een daling van de ratio met 21%-punt.) 

*  In 2014 zijn de tarieven voor vrouwen en mannen 
geharmoniseerd. Die actie leidde tot relatief veel opzeggingen 
van de polis.

Met ingang van 2016 is voor AOV een 

premievoorziening toegevoegd. Dit leidt 

ertoe dat bij Schade sprake is van een 

verhoging van de afkoopschok. De toename 

van de impact op de overwaarde bij het 

schadebedrijf over 2017 in vergelijking met 

2016 (zie hierboven tabel paragraaf 3) is het 

gevolg van de berekeningswijze, waarbij 

voor collectieve contracten drie jaar nieuwe 

premie wordt meegenomen in plaats van 

één jaar.

3.5 Kostenrisico

Het kostenrisico betreft het risico dat de 

toekomstige doorlopende kosten hoger zijn 

dan de grondslagen die zijn gehanteerd bij 

de bepaling van de best estimate.

Eerste kosten zijn geen onderdeel van het 

kostenrisico omdat alleen het risico van de 

lopende portefeuille wordt beschouwd. Het 

kostenrisico speelt een rol bij alle producten. 

De Solvency II-schok leidt bij Leven tot een 

daling van de SCR-ratio met circa 32%-punt 

en bij Schade met circa 7%-punt. 

Gevoeligheid

Het kostenrisico speelt de grootste rol bij 

Leven. Bij de best estimate assumptions is 

ervan uitgegaan dat Loyalis closed book 

is en dat er vanaf 2026 sprake is van een 

‘lean’ organisatie. Het uitgangspunt met 

betrekking tot vaste kosten is daarbij 

belangrijk. Stel dat vanaf 2026 de vaste 

kosten 25% hoger zouden zijn dan nu 

beoogd en de vaste kosten tijdens de 

planperiode 2018 tot en met 2025 25% 

hoger zijn, dan heeft dit een totaaleffect op 

de SCR-ratio van -/-12%-punt.

4. Marktrisico’s
Onder marktrisico wordt verstaan het 

effect dat veranderingen in marktprijzen 

hebben op de waarde van de bezittingen 

en verplichtingen en daarmee op het 

interestresultaat. De producten van Loyalis 

zijn wat betreft marktrisico’s in te delen in 

drie groepen:

• producten voor rekening en risico Loyalis; 

• unit-linked producten zonder garanties;

• unit-linked producten met garanties.
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De benodigde interest van de unit-linked 

producten zonder garanties is gelijk aan de 

waardeontwikkeling van de onderliggende 

beleggingsportefeuille. De behaalde 

resultaten komen volledig voor rekening 

van de klant. Unit-linked producten met 

garanties bevatten economisch gezien 

marktrisico’s, echter onder de vigerende 

waarderingsgrondslagen (IFRS) maakt 

de waarde van deze embedded options 

(als winstdeling, eindwaardegarantie, 

inleggarantie e.d.) geen onderdeel uit 

van de benodigde interest en worden 

veranderingen hierin dus niet in het 

geconsolideerd overzicht van het totaal-

resultaat verwerkt. De eventueel negatieve 

impact van renteschommelingen op 

embedded options wordt wel meegenomen 

in de Solvency II Technical Provisions 

(marktwaardevoorziening). Zolang de 

aanwezige balansvoorzieningen een 

overwaarde vertonen ten opzichte van de 

Solvency II-voorziening (waarin de waarde 

van de embedded options opgenomen is), 

zal er geen impact ontstaan op het resultaat. 

 

Per 31 december 2017 was de waarde van deze embedded options voor Leven en Schade in 

totaal 32 miljoen (2016: 36 miljoen). 

Het vervolg van deze paragraaf heeft alleen betrekking op de groep producten voor rekening 
en risico van Loyalis. Hierbij wordt de indeling naar risicofactoren van Solvency II gevolgd. 

Leven - SII-ratio  
effect in %-punten

Schade - SII-ratio  
effect in %-punten

Risicocategorie Toegepaste schok 2017 2016 2017 2016

4.1 Kredietopslagrisico Creditspreads  
+1% / VA +0,28% 

 -2,4%  -0,1%  -6,0%  -3,4% 

4.2 Vastgoedrisico Vastgoedprijzen -10%  -3,4%  -4,6%  -2,2%  -2,1%

4.3 Renterisico Rente +1%  -14,0%  -17,4%  -8,5%  -4,1%

4.4 Aandelenrisico Aandelenprijzen -25%  -0,5%  -1,5%  -2,4%  -2,6%

De impact (voor belasting) op het IFRS-eigen vermogen wordt getoond in onderstaande tabel.

Leven – Impact IFRS-eigen 
vermogen in miljoenen

Schade – Impact IFRS-eigen 
vermogen in miljoenen

Risicocategorie Toegepaste schok 2017 2016 2017 2016

4.1 Kredietopslagrisico Credit spreads +1% -34,2  -30,1 -24,2  -20,8

4.2 Vastgoedrisico Vastgoedprijzen -10%  -9,0  -12,4  -6,9  -6,0

4.3 Renterisico Rente +1%  1,1  -2,4  1,7  1,8

4.4 Aandelenrisico Aandelenprijzen -25%  -2,9  -7,6  -8,9  -8,0
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4.1 Kredietopslagrisico

Het kredietopslagrisico is het risico dat 

het niveau van de opslag (rendement van 

obligaties boven op de risicovrije rente) 

wijzigt. Deze opslag is een vergoeding voor 

het verwachte kredietrisico. 

Gevoeligheid

De gevoeligheid van de Solvency II-ratio 

voor veranderingen van kredietopslagen 

is bepaald aan de hand van het scenario 

waarbij verondersteld wordt dat de 

kredietopslagen voor bedrijfsobligaties 

en gestructureerde producten 1%-punt 

toenemen. Tevens wordt verondersteld 

dat de volatiliteitsaanpassing (VA), dit is 

een opslag op de risicovrije swapcurve die 

onderdeel uitmaakt van de voorgeschreven 

Solvency II-rentetermijnstructuur, hierdoor 

met 0,28%-punt toeneemt. 

De Solvency II-ratio van Loyalis Leven zou 

in een dergelijk scenario 2,4%-punt dalen 

(2016 -0,1%-punt). De toename van de 

gevoeligheid is deels te verklaren doordat 

de gevoeligheid voor kredietopslagen 

(spread duration) van de bedrijfsobligaties is 

toegenomen en deels doordat de demping 

van de VA in 2017 minder hoog uitviel 

doordat de rentegevoeligheid (duration) van 

de verplichtingen is afgenomen.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis Leven 

daalt met € 34,2 miljoen (2016 € -30,1 

miljoen) indien de kredietopslagen voor 

bedrijfs obligaties en gestructureerde 

producten 1%-punt toenemen. De IFRS-

balans is gevoeliger voor stijgende krediet-

opslagen dan de Solvency II-balans. Dit 

komt doordat IFRS geen VA kent en de 

verplichtingen dus niet (deels) meebewegen 

met veranderingen van de kredietopslag. 

De toename van de impact op het IFRS-

vermogen komt doordat de gevoeligheid 

voor kredietopslagen (spread duration) van 

de bedrijfsobligaties is toegenomen.

De Solvency II-ratio van Loyalis Schade zou 

in een dergelijk scenario 6,0%-punt dalen 

(2016 -3,4%-punt). De toename van de 

gevoeligheid is deels te verklaren doordat 

de gevoeligheid voor kredietopslagen 

(spread duration) van de bedrijfsobligaties is 

toegenomen en deels doordat de demping 

van de VA in 2017 minder hoog uitviel 

doordat de rentegevoeligheid (duration) van 

de verplichtingen is afgenomen.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis 

Schade daalt met € 24,2 miljoen (2016 

€ -20,8 miljoen) indien de kredietopslagen 

voor bedrijfsobligaties en gestructureerde 

producten 1%-punt toenemen. De IFRS-

balans is gevoeliger voor stijgende krediet-

opslagen dan de Solvency II-balans. Dit 

komt doordat IFRS geen VA kent en de 

verplichtingen dus niet (deels) meebewegen 

met veranderingen van de kredietopslag. 

De toename van de impact op het IFRS-

vermogen komt doordat de gevoeligheid 

voor kredietopslagen (spread duration) van 

de bedrijfsobligaties is toegenomen.

Kredietkwaliteit

De onderstaande tabel toont de verdeling 

van de vastrentende waardenportefeuille 

naar ratingklasse. De tabel laat zien dat de 

beheerder in 2017 meer is gaan beleggen 
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in bedrijfsobligaties en dat dit ten koste ging van staatsobligaties en gesecuritiseerde producten. In de bedrijfsobligatieportefeuille zijn met 

name obligaties van instellingen die nauw verbonden zijn met de overheid maar geen expliciete overheidsgarantie kennen aangekocht.  

De kredietwaardigheid van dit soort obligaties is doorgaans zeer hoog, hetgeen het gestegen belang in AAA-bedrijfsobligaties verklaart.

Verdeling naar ratingklasse (in marktwaardes) 

2017 2016

Ratingklasse (x € 1 miljoen) Leven Schade Totaal Totaal in % Leven Schade Totaal Totaal in %

Staatsobligaties 410 290 700 100% 439 305 745 100%

AAA 148 97 245 35% 189 136 325 44%

AA 220 161 381 54% 233 159 392 52%

A 18 15 33 5% 2 1 4 1%

BBB 24 17 41 6% 15 9 24 3%

Lager dan BBB -  -  -  0% -  -  -  0%

Bedrijfsobligaties 467 330 797 100% 449 301 750 100%

AAA 118 84 202 25% 62 43 105 14%

AA 25 19 44 6% 37 27 64 9%

A 169 117 286 36% 208 136 344 45%

BBB 147 104 251 31% 139 93 232 31%

Lager dan BBB 8 6 14 2% 3 2 5 1%

Gesecuritiseerd 310 210 520 100% 349 240 589 100%

AAA 226 155 380 73% 278 194 472 80%

AA 84 56 140 27% 68 44 112 19%

A -  -  -  0% 3 2 5 1%

BBB -  -  -  0% -  -  -  0%

Lager dan BBB -  -  -  0% -  -  -  0%

Totaal 1.187 830 2.017 1.237 846 2.084  
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4.2 Vastgoedrisico

Vastgoedrisico is de gevoeligheid van de  

waarde van beleggingen voor veranderingen 

in de marktwaarde van het vastgoed. Loyalis 

belegt in Nederlands vastgoed via niet-

beursgenoteerde beleggings fondsen.

Gevoeligheid

De gevoeligheid van de Solvency II-ratio 

voor veranderingen van de marktwaarde van 

het vastgoed is bepaald aan de hand van 

het scenario waarbij verondersteld wordt dat 

de marktwaarde van het vastgoed met 10% 

daalt.

De Solvency II-ratio van Loyalis Leven zou 

in een dergelijk scenario 3,4%-punt dalen 

(2016 -4,6%-punt). De afname van de 

gevoeligheid is te verklaren doordat in april 

2017 het restant aan participaties in een niet-

beurs genoteerd winkelfonds zijn verkocht.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis Leven  

daalt met € 9,0 miljoen (2016 € -12,4 miljoen) 

indien de marktwaarde van het vastgoed 

met 10% daalt. De afname van de impact 

op het IFRS-vermogen komt doordat in april 

2017 het restant aan participaties in een niet-

beursgenoteerd winkelfonds zijn verkocht.

De Solvency II-ratio van Loyalis Schade zou 

in een dergelijk scenario 2,2%-punt dalen 

(2016 -2,1%-punt). De gevoeligheid voor 

vastgoed schokken is in 2017 niet materieel 

gewijzigd.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis Schade 

daalt met € 6,9 miljoen (2016 € -6,0 miljoen) 

indien de marktwaarde van het vastgoed 

met 10% daalt. De lichte toename van de 

impact op het IFRS-vermogen is te verklaren 

door de positieve herwaarderingen van de 

vastgoedfondsen.

4.3 Renterisico

Loyalis heeft een renterisico aan zowel de 

actief- als passiefzijde van de balans. Aan 

de actiefzijde heeft Loyalis vastrentende 

beleggingen die veranderen met de 

rentestand. Aan de passiefzijde worden 

de verplichtingen verdisconteerd met de 

risicovrije rentevoet. 

Renterisico ontstaat door een verschil in 

de rentegevoeligheid van de beleggingen 

en de verplichtingen. Dit renterisico wordt 

door Loyalis als ongewenst ervaren. Het 

rentebeleid gaat dan ook uit van een 

immunisatie van het renterisico door middel 

van renteswaps. Bij immunisatie worden 

de renteswaps zodanig aangekocht dat de 

rentegevoeligheid van de vastrentende 

portefeuille plus de renteswaps nagenoeg 

gelijk is aan de rentegevoeligheid van de 

verplichtingen (op IFRS-grondslagen). 

114
Loyalis NV jaarverslag 2017  |   Risicomanagement



Gevoeligheid

Het afdekkingsbeleid van Loyalis is 

gericht op het immuniseren van de rente-

gevoeligheid van de IFRS-balans en is er dus 

niet op gericht om de rentegevoeligheid van 

de Solvency II-ratio te beperken. Doordat de 

Solvency II-verplichtingen in vergelijking met 

de IFRS-verplichtingen een kortere duration 

hebben, is de Loyalis Solvency II-ratio 

gevoelig voor rentestijgingen. Daarom is de 

gevoeligheid van de Solvency II-ratio voor 

veranderingen van de rentecurve bepaald 

aan de hand van het scenario waarbij 

verondersteld wordt dat de rentecurve met 

1%-punt stijgt. 

De Solvency II-ratio van Loyalis Leven 

zou in een dergelijk scenario 14,0%-punt 

dalen (2016 -17,4%-punt). De afname van 

de gevoelig heid is te verklaren doordat 

de rente gevoeligheid van de assets een 

grotere daling laat zien dan die van de 

verplichtingen.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis Leven  

stijgt met € 1,1 miljoen (2016 € -2,4 miljoen) 

indien de swaprentes 1%-punt stijgen. De 

IFRS-balans is minder gevoelig voor rente-

stijgingen dan de Solvency II-balans. Dit 

komt doordat de renteafdekking op IFRS-

grond slagen gebaseerd is. De afname van 

de impact op het IFRS-vermogen komt 

doordat in 2017 de overdekking per eind 

2016 (101,7% afdekkingspercentage) is 

teruggebracht naar een lichte onderdekking 

eind 2017 (99,2% afdekkingspercentage). 

De Solvency II-ratio van Loyalis Schade zou 

in een dergelijk scenario 8,5%-punt dalen 

(2016 -4,1 %-punt). De toename van de 

gevoeligheid is te verklaren doordat de 

rentegevoeligheid van de verplichtingen is 

afgenomen, terwijl de rentegevoeligheid van 

de assets slechts beperkt afneemt.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis Schade 

stijgt met € 1,7 miljoen (2016 € 1,8 miljoen) 

indien de swaprentes 1%-punt stijgen. 

De IFRS-balans is minder gevoelig voor 

rentestijgingen dan de Solvency II-balans.  

Dit komt doordat de renteafdekking op IFRS-

grondslagen gebaseerd is. De impact van 

een renteschok van 1%-punt op het IFRS-

eigen vermogen is in 2017 niet materieel 

gewijzigd.

4.4 Aandelenrisico

Aandelenrisico is aanwezig bij alle activa 

en passiva waarvan de waarde gevoelig is 

voor fluctuaties in aandelenkoersen. Loyalis 

belegt voor eigen rekening en risico niet 

in beursgenoteerde aandelen, omdat de 

bijbehorende volatiliteit niet past binnen 

het gewenste risicoprofiel van Loyalis. 

Voor rekening en risico klant wordt wel 

nog in beursgenoteerde aandelen belegd, 

omdat deze deel kunnen uitmaken van 

een door de klant gekozen beleggingsmix. 

Beleggingen van Loyalis die volgens de 

Solvency II-regels ook tot aandelenrisico 

gerekend moeten worden, zijn private 

equity (Leven) en een niet-beursgenoteerd 

infrastructuurbeleggingsfonds (Schade). 

Gevoeligheid

De gevoeligheid van de Solvency II-ratio 

voor veranderingen van de marktwaarde van 

aandelen is bepaald aan de hand van het 
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scenario waarbij verondersteld wordt dat de 

marktwaarde van de aandelenbeleggingen 

met 25% daalt.

De Solvency II-ratio van Loyalis Leven zou 

in een dergelijk scenario 0,5%-punt dalen 

(2016 -1,5%-punt). De afname van de 

gevoeligheid is te verklaren door verkopen 

binnen de private-equityportefeuille.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis 

Leven daalt met € 2,9 miljoen (2016 € -7,6 

miljoen) indien de marktwaarde van de 

aandelenbeleggingen met 25% daalt. De 

afname van de impact op het IFRS-vermogen 

komt door verkopen binnen de private-

equityportefeuille.

De Solvency II-ratio van Loyalis Schade zou 

in een dergelijk scenario 2,4%-punt dalen 

(2016 -2,6%-punt). De gevoeligheid voor 

aandelenkoersen is in 2017 niet materieel 

gewijzigd.

Het IFRS-eigen vermogen van Loyalis 

Schade daalt met € 8,9 miljoen (2016 

€ -8,0 miljoen) indien de marktwaarde 

van de aandelenbeleggingen met 

25% daalt. De toename van de impact 

op het IFRS-vermogen komt door de 

positieve herwaarderingen van het niet-

beursgenoteerde infrastructuurfonds.
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ENKELVOUDIGE BALANS LOYALIS NV
(X € 1.000) (VOOR WINSTBESTEMMING)

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA

Financiële vaste activa (1)

Deelnemingen  453.416 380.854

Latente belastingvorderingen  69 72

 453.485 380.926

Vorderingen en transitoria (2)  8.486 988

Liquide middelen (3)  6.502 27.558

TOTAAL ACTIVA  468.473 409.472

31-12-2017 31-12-2016

VERMOGEN EN PASSIVA

Eigen vermogen (4)

Gestort en opgevraagd kapitaal  167.707 167.707

Agioreserve  83.653 83.653

Overige reserves  95.976 68.783

Wettelijke reserve deelneming  19.969 8.068

Onverdeeld resultaat  71.812 39.094

 439.117 367.305

Overige voorzieningen (5)  14.692 16.077

Kortlopende schulden (6)  14.664 26.090

TOTAAL VERMOGEN EN PASSIVA  468.473 409.472

Enkelvoudige jaarrekening
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ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING LOYALIS NV (X € 1.000)

2017 2016

Resultaat deelnemingen (7)  71.812 39.094

Resultaat voor belastingen  71.812 39.094

Belastingen - -

Resultaat na belastingen  71.812 39.094

Aangezien de financiële gegevens van Loyalis NV zijn verwerkt in de geconsolideerde 

jaarrekening, maakt Loyalis NV gebruik van de in artikel 402 BW (Boek 2) neergelegde 

bevoegdheid. Dit houdt in dat in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening is volstaan 

met het als afzonderlijke post vermelden van het resultaat uit deelnemingen na aftrek van 

belastingen.
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening  
Loyalis NV (X € 1.000)

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 

de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. Loyalis past 

Titel 9 Boek 2 BW toe zonder toepassing 

van de optie uit artikel 362 lid 8 om de 

waarderingsgrondslagen te hanteren die 

in de geconsolideerde jaarrekening zijn 

toegepast.

Daar waar de grondslagen van de 

geconsolideerde jaarrekening niet afwijken 

van de grondslagen volgens Titel 9 Boek 2 

BW verwijzen wij voor de beschrijving van 

de grondslagen naar de geconsolideerde 

jaarrekening om herhaling te voorkomen.

Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in 

duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld.

Activa en verplichtingen worden in 

het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings prijs of actuele waarde, tenzij 

anders vermeld. In de balans en de winst-en-

verliesrekening zijn referenties opgenomen 

waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling 

Financiële vaste activa (1)

Deelnemingen 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

en overige deelnemingen waarin invloed 

van betekenis kan worden uitgeoefend 

worden gewaardeerd volgens de netto-

vermogenswaardemethode. Wanneer 20% 

of meer van de stemrechten uitgebracht 

kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er 

invloed van betekenis is. 

De nettovermogenswaarde wordt 

berekend volgens de grondslagen die 

gelden voor deze jaarrekening; voor 

deelnemingen waarvan onvoldoende 

gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 

aan deze grondslagen, wordt uitgegaan 

van de waarderingsgrondslagen van de 

desbetreffende deelneming. 

Indien de waardering van een deelneming 

volgens de nettovermogenswaarde negatief 

is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien 

en voor zover Loyalis NV in deze situatie 

geheel of gedeeltelijk instaat voor de 

schulden van de deelneming, dan wel het 

stellige voornemen heeft de deelneming tot 

betaling van zijn schulden in staat te stellen, 

wordt hiervoor een voorziening getroffen.  
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Deze voorziening is de beste inschatting van 

de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

desbetreffende verplichtingen en verliezen 

per balansdatum af te wikkelen.

De eerste waardering van gekochte deel-

nemingen is gebaseerd op de reële waarde 

van de identificeerbare activa en passiva 

op het moment van acquisitie. Voor de 

vervolgwaardering worden de grondslagen 

toegepast die gelden voor deze jaarrekening, 

uitgaande van de waarden bij eerste 

waardering. 

Latente belastingvorderingen

De latente belastingvorderingen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Overige voorzieningen (5)
Onder dit hoofd zijn opgenomen de 

voorzieningen uit hoofde van langetermijn-

personeelsbeloningen en overige 

verplichtingen. Deze voorzieningen zijn 

gewaardeerd op de contante waarde van de 

verwachte toekomstige uitgaven, rekening 

houdend met actuariële grondslagen. 

Daarnaast is onder dit hoofd opgenomen 

een voorziening voor reorganisatie-

doeleinden. Gezien het overwegend 

kortlopend karakter van deze voorziening 

is de reële waarde gelijk aan de nominale 

waarde.

De pensioenverplichting die rust bij PPF APG 

valt niet onder richtlijn RJ 271:311. Derhalve 

is er geen voorziening noodzakelijk. 

Kortlopende schulden (6)
Kortlopende schulden en nog te betalen en 

vooruitontvangen posten zijn opgenomen 

tegen nominale waarde. 

Resultaat deelnemingen (7)
Het resultaat deelnemingen in de 

enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

omvat het aandeel van de onderneming 

in de resultaten van deelnemingen, na 

aftrek van belastingen. Resultaten op 

transacties waarbij overdracht van activa 

en passiva tussen de onderneming en zijn 

deelnemingen en tussen deelnemingen 

onderling heeft plaatsgevonden, zijn 

geëlimineerd voor zover deze als niet 

gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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TOELICHTING OP DE 
ENKELVOUDIGE BALANS 
LOYALIS NV

Financiële vaste activa (1)

Deelnemingen

2017 2016

Stand op 1 januari  380.854  350.260 

Ontvangen dividenden  -15.000  -40.000 

Stortingen  15.750  31.500 

Nettoresultaat boekjaar 
deelnemingen

 71.812 
 

 39.094 
 

Stand op 31 december  453.416  380.854 

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen 

nettovermogenswaarde.

Latente belastingvorderingen
Loyalis NV vormt sinds 2015 samen met APG 

Groep NV en al zijn dochtermaatschappijen, 

Loyalis Schade NV, Loyalis Leven NV en 

Cordares Advies BV, een fiscale eenheid 

voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 2016 

is Loyalis Kennis & Consult BV eveneens 

toegevoegd aan deze fiscale eenheid voor 

de vennootschapsbelasting.

Als gevolg van de formering van een 

fiscale eenheid met APG Groep NV en 

zijn dochtermaatschappijen is deze 

moedermaatschappij formeel hoofdelijk 

aansprakelijk dan wel gerechtigd inzake 

belastingvorderingen en -verplichtingen.

2017 2016

Beginstand  72  73 

Mutatie  -3  -1 

Eindstand  69  72 

Vorderingen en transitoria (2)

2017 2016

Vorderingen op 
 groepsmaatschappijen  8.138  476 

Overige vorderingen en 
transitoria

 348 
 

 512 
 

Eindstand  8.486  988 

Liquide middelen (3)
De liquide middelen bedragen 6.502 

(2016: 27.558) en staan geheel ter vrije 

beschikking. 
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Eigen Vermogen (4)
Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 

900.001 gewone aandelen van elk € 453,78.  

Hiervan zijn 369.577 (2016: 369.577) 

aandelen geplaatst; op deze aandelen is 

167.707 (2016: 167.707) gestort. 

Gestort en opgevraagd kapitaal

2017 2016

Stand op 1 januari  167.707  167.707 

Plaatsing aandelen  -   -  

Stand op 31 december  167.707  167.707 

Agioreserve

2017 2016

Stand op 1 januari  83.653  83.653 

Storting  -   -  

Stand op 31 december  83.653  83.653 

De agioreserve kan worden beschouwd 

als overige reserve en behoort tot het vrije 

eigen vermogen. In de agioreserve worden 

naast hetgeen dat op enig moment door 

aandeelhouders is ingebracht boven het 

nominale aandelenkapitaal ook additionele 

vermogensstortingen door de aandeel-

houder zonder uitgifte van nieuwe aandelen 

opgenomen.

Overige reserves

2017 2016

Stand op 1 januari  68.783  52.093 

Resultaat vorig boekjaar  39.094  29.292 

Dividenduitkering  -   -8.000 

Van / naar reserve deel-
neming

 -11.901   -4.602  

Stand op 31 december  95.976  68.783 

Wettelijke reserve 
deelneming

2017 2016

Stand op 1 januari  8.068  3.466 

Bij / af  11.901  4.602 

Stand op 31 december  19.969  8.068 

De reserve deelneming wordt gevormd 

voor de ongerealiseerde waardestijgingen 

van niet-beursgenoteerde beleggingen 

van groepsmaatschappijen. Deze wordt 

gevormd ten laste van de overige reserves 

en aangemerkt als een herwaardering van 

het actief bij de betreffende deelnemingen.

Onverdeeld resultaat

2017 2016

Stand op 1 januari  39.094  29.292 

Naar overige reserves  -39.094  -29.292 

Resultaat  
lopend boekjaar

 71.812   39.094  

Stand op 31 december  71.812  39.094 
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Overige voorzieningen (5)
Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

2017 2016

Beginstand  16.077  17.297 

Toevoeging ten laste van resultaat  1.466  8.053 

Vrijval ten gunste van resultaat  -195  -2.083 

Uitkeringen  -2.656  -7.190 

Eindstand  14.692  16.077 

De overige voorzieningen hebben betrekking op: 2017 2016

Personeelsgerelateerde voorzieningen

Voorziening ambtsjubilea  665  625 

Voorziening WAO  489  496 

Reorganisatie  13.304  14.609 

Voorziening hypotheekfaciliteit  234  347 

Totaal  14.692  16.077 

Voorziening ambtsjubilea

De voorziening ambtsjubilea is berekend 

op basis van de bezetting ultimo 2017 

met een looptijd van 40 jaar. De aard van 

de voorziening ambtsjubilea betreft een 

langlopend karakter waarbij de totale 

looptijd meer dan 5 jaar bedraagt.

Voorziening WAO

De voorziening WAO en (boven)wettelijk 

WW zijn met ingang van 2004 gevormd in 

het kader van het eigenrisicodragerschap 

voor deze regeling. Deze voorziening is 

gevormd voor de per balansdatum lopende 

uitkeringen van (ex-)medewerkers welke 

ten laste van Loyalis NV kunnen worden 

gebracht. 

Reorganisatie

Een van de gemaakte keuzes binnen het 

veranderprogramma is reductie in de 

kostensfeer. Op het personele vlak betekent 

dit een verlies aan arbeidsplaatsen. Bij de 

bepaling zijn de beschikbare dienstjaren en 

leeftijden van het zittend personeelsbestand 

als basis genomen. Het sociaal plan van 
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Loyalis voorziet in twee vertrekregelingen: 

toepassing van de kantonrechtersformule 

of aanvullingen op de uitkering als gevolg 

van ontslag. Daar waar nog geen individuele 

afspraken bekend zijn, is een inschatting 

gemaakt van de kans dat voor de een of de 

andere regeling wordt gekozen, rekening 

houdend met de huidige gemiddelde 

leeftijdsopbouw van Loyalis.

Voorziening hypotheekfaciliteit

Deze voorziening wordt gevormd voor 

gewezen medewerkers die tijdens hun 

dienstverband een hypotheek, met 

hypotheekfaciliteit van de werkgever, 

hebben afgesloten. Deze overgangsregeling 

eindigt in november 2022.

De nominale waarde van de voorzieningen 

bedraagt 14.934 (2016: 16.077).

Kortlopende schulden (6)
De schulden en overige verplichtingen 

kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

Crediteuren  2.286  1.522 

Schulden aan groeps-
maatschappijen 

 6.533   10.501  

Verlofdagen  1.121  1.133 

Belastingen  53  9.429 

Overige schulden 
en overlopende 
 verplichtingen

 4.671  
 

 3.505  
 

Totaal  14.664  26.090 
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Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

Pooling van ondersteunende diensten

Loyalis NV heeft een overeenkomst met 

APG Groep NV inzake de levering van 

diensten. Deze overeenkomst ziet toe op 

de onderlinge dienstverlening en is jaarlijks 

opzegbaar.

Langlopende leasecontracten

De verplichtingen uit hoofde van lang-

lopende leasecontracten auto’s – afgesloten 

via APG Groep NV – bedragen 495 (2016: 

710), waarvan 197 (2016: 336) verschuldigd 

binnen één jaar na afloop van het boekjaar 

en 298 (2016: 374) verschuldigd tussen 1 en 

5 jaar. In het verslagjaar zijn voor 339 (2016: 

525) leasekosten verantwoord. 

Fiscale eenheid

De vennootschap vormt voor de toepassing 

van de Wet op de Omzetbelasting een 

fiscale eenheid met onder meer zijn dochter-

vennootschappen, Stichting Pensioenfonds 

ABP, APG Groep NV, APG Rechtenbeheer 

NV, APG Asset Management NV, APG 

Diensten BV en APG Deelnemingen NV. 

De vennootschap vormt voor de toepassing 

van de Wet op de Vennootschapsbelasting 

met ingang van 2015 een fiscale eenheid 

met APG Groep NV en al zijn dochter-

maatschappijen, Loyalis Leven NV, Loyalis 

Schade NV en Cordares Advies BV, en is als 

zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor de 

belastingschulden van de fiscale eenheid. 

Vanaf 2016 is Loyalis Kennis & Consult BV 

eveneens toegevoegd aan deze fiscale 

eenheid voor de vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING 
LOYALIS NV (X € 1.000)

Resultaat deelnemingen (7)
Dit betreft het gecumuleerd resultaat na belastingen van de groepsmaatschappijen.

Aansluiting enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

2017 2016

Eigen vermogen enkelvoudig  439.117  367.305 

Correctie IAS 19 voorgaande boekjaren verwerkt  -1.757  -1.262 

Correctie IAS 19 via resultaat boekjaar  -791  -1.106 

Correctie IAS 19 via rechtstreekse 
 vermogensmutatie

 611   612  

Eigen vermogen geconsolideerd  437.180  365.549 

2017 2016

Nettoresultaat enkelvoudig  71.812  39.094 

Pensioenvoorziening IAS 19  -791  -1.106 

Totaal nettoresultaat geconsolideerd  71.021  37.988 

Beloningen bestuurders
Hiervoor wordt verwezen naar de 

geconsolideerde jaarrekening (pagina 102).

Honoraria onafhankelijke accountant

KPMG Accountants 2017 2016

Controle van de 
 jaarrekening

 497   411  

Overige assurance  129  139 

Overige dienstverlening  -   133 

Totaal  626  683 

Voor de bepaling van de accountants-

kosten wordt uitgegaan van de verwerkings-

methode dat alle accountantskosten die 

gemaakt moeten worden om de jaarrekening 

over het boekjaar te controleren, worden 

toegerekend aan dat boekjaar. De categorie 

‘overige assurance’ omvat werkzaamheden 

ten aanzien van de Solvency II-verslagstaten 

zoals wettelijk vastgelegd in de Wet op het 

financiële toezicht (Wft), artikel 3:72 lid 7.
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OVERIGE TOELICHTINGEN 
LOYALIS NV

Gegevens Loyalis NV
Loyalis NV

Statutaire zetel: Heerlen

KvK-nummer: 14053378

Adresgegevens Loyalis NV

Bezoekadres:  

Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen

Postbus 4945, 6401 JS Heerlen

Internetsite: www.loyalis.nl

Overzicht van de in de consolidatie 
betrokken groepsmaatschappijen

Dochteronderneming Belang Statutaire zetel

Loyalis Leven NV 100% Heerlen

Loyalis Schade NV 100% Heerlen

Loyalis Diensten BV 100% Heerlen

Loyalis  
Kennis en Consult BV

100% Heerlen 

Loyalis  
Sparen & Beleggen NV

100% Heerlen 

Cordares Advies BV 100% Amsterdam

Verbonden partijen
Met zijn aandeelhouder heeft Loyalis NV namens de diverse Loyalis-vennootschappen een 

overeenkomst inzake de pooling van ondersteunende diensten zoals ICT, facilitaire dienst-

verlening en HR-gerelateerde activiteiten. Hierbij geschiedt exploitatie van deze diensten voor 

gemene rekening. Door Loyalis NV worden de hiermee gemoeide kosten volgens jaarlijks 

overeengekomen verdeelsleutels volledig doorbelast aan de diverse Loyalis-vennootschappen. 

In onderstaande tabel zijn de onderlinge relaties weergegeven.

Moedermaatschappij Dochtermaatschappijen Totaal

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Opbrengsten  -   -   155  81  155  81 

Kosten  22.768  20.946  22  205  22.790  21.151 

Vorderingen  17  28  8.118  22.144  8.135  22.172 

Schulden  7.008  15.007  -   15.806  7.008  30.813 

In de schulden aan dochterondernemingen zijn de belastingposities inbegrepen.
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Voorstel betreffende bestemming van het 
resultaat
Loyalis is momenteel in overleg met de 

aandeelhouder over een uit te keren 

dividend uit de reserves voor een bedrag 

van € 15 miljoen. De Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders wordt voorgesteld het 

overige resultaat na belastingen over 2017 

toe te voegen aan de overige reserves. 

Het resultaat na belastingen over 2017 is 

opgenomen in de post onverdeeld resultaat 

van het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich tot en met het moment van ondertekening van deze jaarrekening geen 

materiële gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Directie Raad van Commissarissen
P.N. van Wageningen, voorzitter M. Duvivier, voorzitter

W.R.H. Vliex  H. Schuijt

C.C. Weisscher J.M.C. Snels

 D.A. Kotteman

 H.A. Keuzenkamp

Heerlen, 23 maart 2018 
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Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de 
bestemming van het resultaat
Conform artikel 33 van de statuten is ten 

aanzien van de bestemming van het resultaat 

het navolgende vastgesteld:

1. uitkering van de winst ingevolge het in dit 

artikel bepaalde geschiedt na vaststelling 

van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij 

geoorloofd is;

2. de Raad van Commissarissen kan van de 

winst die in enig boekjaar is behaald,  

ten hoogste vijftig procent reserveren. 

Voor zover de winst niet wordt 

gereserveerd staat zij ter vrije beschikking 

van de Algemene Vergadering;

3. de vennootschap kan aan de 

aandeelhouders en andere gerechtigden 

tot de voor uitkering vatbare winst slechts 

uitkeringen doen voor zover haar eigen 

vermogen groter is dan het bedrag van 

het gestorte en opgevraagde deel van 

het kapitaal vermeerderd met de reserves 

die krachtens de wet moeten worden 

aangehouden;

4. ten laste van de door de wet 

voorgeschreven reserves mag een tekort 

slechts worden gedelgd voor zover de 

wet dat toestaat.
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Aan: de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders en de Raad van 

Commissarissen van Loyalis N.V.

VERKLARING OVER DE IN HET 
JAARVERSLAG OPGENOMEN 
JAARREKENING 2017

Ons oordeel
• Geeft de in dit jaarverslag opgenomen 

geconsolideerde jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en samen-

stelling van het vermogen van Loyalis 

N.V. per 31 december 2017 en van het 

resultaat en de kasstromen over 2017, in 

overeenstemming met de International 

Financial Reporting Standards zoals aan-

vaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS)  

en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland  

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

• Geeft de in dit jaarverslag opgenomen 

enkelvoudige jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en samenstelling 

van het vermogen van Loyalis N.V. per 

31 december 2017 en van het resultaat 

over 2017 in overeenstemming met  

Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening 2017 van 

Loyalis N.V. (de vennootschap) te Heerlen 

gecontroleerd. De jaarrekening omvat de 

geconsolideerde en de enkelvoudige jaar-

rekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 

1 de geconsolideerde balans per 

31 december 2017;

2 de volgende geconsolideerde over-

zichten over 2017: het overzicht van het 

totaalresultaat, het mutatieoverzicht eigen 

vermogen en het kasstroom overzicht; en

3 de toelichting met een overzicht van de 

belangrijke grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

1 de enkelvoudige balans per 31 december 

2017;

2 de enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

over 2017; en

3 de toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd 

volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Wij zijn onafhankelijk van Loyalis N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountants organisaties 

(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheids regels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroeps regels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel.

Controleaanpak
Samenvatting

Materialiteit • Materialiteit van EUR 6,5 miljoen
• 1,5% van het eigen vermogen

Groepscontrole • 99,8% van totaal activa
• 99,2% van omzet

Kernpunten •  Waardering verzekeringsverplichtingen van het leven- en schadebedrijf
• Waardering van de ‘Niveau 3’ beleggingen
•  Veranderprogramma en impact op onze  controleaanpak Loyalis Schade N.V.

Goedkeurend 
oordeel

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeels-

vorming hebben wij de materialiteit voor 

de jaarrekening als geheel bepaald op 

EUR 6,5 miljoen (2016: EUR 6,5 miljoen). 

Voor de bepaling van de materialiteit 

wordt uitgegaan van eigen vermogen. Wij 

beschouwen het eigen vermogen als de 

meest geschikte benchmark, omdat het 

eigen vermogen het best de lange termijn 

reflecteert waarop Loyalis N.V. stuurt. Wij 

houden ook rekening met afwijkingen en / of 

mogelijke afwijkingen die naar onze mening 

voor de gebruikers van de jaarrekening om 

kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij hebben met de Raad van 

Commissarissen afgesproken dat wij aan de 

raad tijdens onze controle geconstateerde 

niet-gecorrigeerde afwijkingen boven de 

EUR 325.000 rapporteren aan hen alsmede 

kleinere afwijkingen die naar onze mening 

om kwalitatieve redenen relevant zijn.
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Reikwijdte van de groepscontrole

Loyalis N.V. staat aan het hoofd van een 

groep van entiteiten (groepsonderdelen). De 

financiële informatie van deze groep is op-

genomen in de jaarrekening van Loyalis N.V.

Voor alle groepsonderdelen hebben wij 

zelf de controle van de financiële informatie 

uit gevoerd met uitzondering van posten 

waar van de administratie centraal plaatsvindt 

bij APG groep N.V. Wij hebben gebruik 

gemaakt van een andere (KPMG) accountant 

bij de controle van de belastingen, 

personeels kosten en overige kosten.  

Wij hebben de reikwijdte van de controle 

van deze posten en de vorm van de 

rapportage door deze andere accountant 

vooraf afgestemd, de van deze andere 

accountant ontvangen rapportage 

geëvalueerd en een review uitgevoerd op 

het dossier van deze andere accountant 

ten einde vast te stellen dat voldoende en 

geschikte controle-informatie is verkregen 

ten aanzien van deze posten.

Door bovengenoemde werkzaamheden 

bij groepsonderdeel, gecombineerd met 

aanvullende werkzaamheden op groeps-

niveau, hebben wij voldoende en geschikte 

controle-informatie met betrekking tot de 

financiële informatie van de groep verkregen 

om een oordeel te geven over de jaar rekening.

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle 

beschrijven wij zaken die naar ons 

professionele oordeel het belangrijkst waren 

tijdens onze controle van de jaarrekening. 

De kern punten van onze controle hebben 

wij met de Raad van Commissarissen 

gecommuniceerd, maar vormen geen 

volledige weergave van alles wat is 

besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden 

met betrekking tot deze kernpunten bepaald 

in het kader van de jaarrekeningcontrole als 

geheel. Onze bevindingen ten aanzien van 

de individuele kernpunten moeten in dat 

kader worden bezien en niet als afzonderlijke 

oordelen over deze kernpunten.

Waardering verzekeringsverplichtingen van 

het leven- en schadebedrijf

Omschrijving

De voorziening verzekeringsverplichtingen 

voor het leven- en schadebedrijf bedragen 

EUR 2.919 miljoen, 85% van het balanstotaal 

per 31 december 2017. Deze bestaan voor 

EUR 2.006 miljoen uit een voorziening voor 

levensverzekeringen en EUR 913 miljoen uit 

een voorziening voor schadeverzekeringen. 

Voor de waardering van de verzekerings-

verplichtingen dient de Directie aannames 

te maken voor economische en actuariële 

parameters en wordt gebruik gemaakt van 

complexe actuariële modellen.

Voor de hiermee samenhangende Liability  

Adequacy Test (Hierna ‘LAT’), om vast 

te kunnen stellen of de opgenomen 

verplichtingen toereikend zijn, dienen aan-

names te worden gemaakt voor onder 

andere toekomstige rente, arbeids-

ongeschik heid, portefeuilleontwikkeling, 

levensverwachtingen en toekomstige kosten. 

Gezien de grote invloed van de waardering 

van de voorziening verzekerings-

verplichtingen op het eigen vermogen en 
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het resultaat van Loyalis N.V., vormt dit een 

kernpunt in onze controle.

De Directie heeft in de toelichting op pagina 

55 tot en met 59 gebruikte grondslagen 

en assumpties van de waardering van de 

voorziening verzekeringsverplichtingen en 

de LAT uiteengezet. Tevens heeft de Directie 

in de toelichting op pagina 108 de uitkomst 

van de LAT uiteengezet.

Onze aanpak

Onze controlewerkzaamheden bestonden  

onder meer uit het evalueren van de 

procedures en beheersings maat regelen  

rondom de significante veronderstellingen 

inzake toekomstige rente, levens-

verwachtingen en IBNR. Daarnaast hebben 

wij de interne beheersings maat regelen ter 

waarborging van de betrouw baarheid van 

de in de berekeningen gebruikte basis-

gegevens getoetst en daarop aan vullende 

detail controles uitgevoerd, zoals een 

steek proef op de uitkeringen en schade-

uitbetalingen. 

Wij hebben met ondersteuning van onze 

actuariële specialisten de verzekerings-

verplichting en de daarmee samen-

hangende LAT gecontroleerd aan de hand 

van intern opgestelde kwalitatieve en 

kwantitatieve analyses en berekeningen. 

Hierbij hebben wij de intern uitgevoerde 

berekeningen, inclusief de gebruikte 

actuariële- en economische aannames, 

zoals rentecurve, sterftekansen, over levings-

kansen, revalideringskansen, arbeids-

ongeschiktheidskansen, portefeuille-

ontwikkelingen en kostenprojecties 

geëvalueerd op redelijkheid en aanvaard-

baar heid aan de hand van ervarings-

gegevens, marktdata en geschatte versus 

werkelijke uitkomsten in het verleden. 

Voorts hebben wij ons gericht op de toe-

reikend heid van de toelichting en risico’s 

zoals opgenomen als toelichting bij de 

jaarrekening in voetnoot 6 en in de risico-

managementparagraaf zoals opgenomen op 

pagina 105 tot en met 116.

Onze observatie

Wij vinden dat de opgenomen voorziening 

voor levensverzekeringen evenwichtig is 

bepaald en voor schadeverzekeringen 

voorzichtig is bepaald. De toelichting op 

de voorziening verzekeringsverplichtingen 

zoals uiteengezet in de jaarrekening en de 

risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk 

Risicomanagement achten wij toereikend.

Waardering van de ‘Niveau 3’ beleggingen

Omschrijving

De beleggingen vormen een significante 

post op de balans van de Loyalis N.V.. Op 

pagina 71 van de toelichting op de jaar-

rekening blijkt dat voor € 540 miljoen (16% 

van het balanstotaal) van de beleggingen 

de waardering gebaseerd is op de 

beste inschatting van het management, 

zogenaamde niveau 3 beleggingen. Het 

bepalen van de marktwaarde voor deze 

beleggingen is complex(er) en bevat 

subjectieve schattingselementen. Hierdoor 

vormt dit een kernpunt in onze controle.

De Directie heeft het beheer en de 

administratie van deze beleggingen 

uitbesteed aan APG Asset Management 

en de niveau 3 betreffen beleggingen in 

open end fondsen van derden vermogens-

beheerders.

133
Loyalis NV jaarverslag 2017  |   Overige gegevens



Onze aanpak

Voor de niveau 3 beleggingen maken wij 

gebruik van de beheersmaatregelen die 

zijn ingericht bij de vermogensbeheerder 

en die onderdeel zijn van de ISAE 3402 

type II-rapportage (waarbij een goed-

keurend assurancerapport van de 

accountant is afgegeven). Deze relevante 

beheers maatregelen zijn gericht op de 

betrouwbare aanlevering van, en toe-

reikende evaluatie op, periodieke 

performance cijfers. Wij hebben de in de 

in deze rapportage beschreven relevante 

interne beheersingsmaatregelen, verrichte 

werkzaamheden ter toetsing van de 

effectieve werking en de uitkomsten 

daarvan geëvalueerd. Daarnaast hebben 

wij de aansluiting vastgesteld tussen de 

financiële administratie en actuele financiële 

rapportages van fondsmanagers. 

De waardering van deze beleggings-

categorie hebben wij getoetst aan de hand 

van de meest recente, door een andere 

onafhankelijke accountant gecontroleerde 

jaarrekeningen. Wij hebben hierbij onder 

meer aandacht besteed aan consistentie 

met de waarderingsgrondslagen van 

Loyalis N.V. ten opzichte van die van het 

beleggingsfonds, alsmede de strekking van 

de verklaring van de andere onafhankelijke 

accountant. 

Wanneer niet tijdig een jaarrekening, 

voorzien van een goedkeurende controle-

verklaring, beschikbaar was, hebben wij de 

betrouwbaarheid van de marktwaardering, 

zoals door de fondsmanager is afgegeven, 

vastgesteld door de inschatting van deze 

fondsmanagers uit voorgaande jaren te 

toetsen aan de hand van de later in het 

jaar beschikbaar gekomen gecontroleerde 

jaarrekeningen.

Onze observatie

Uit onze werkzaamheden is gebleken dat de 

waardering van de niveau 3 beleggingen 

acceptabel is.

Veranderprogramma en impact op onze 

controleaanpak Loyalis Schade N.V.

Omschrijving

Loyalis heeft in 2017 een nieuwe 

programma-aanpak opgezet, ‘The Next 

Steps’, waarin procesverbetering, product-

rationalisatie en applicatiearchitectuur 

centraal staan. Dit heeft ook een her-

inrichting van de administratieve organisatie 

en interne beheersing tot gevolg. In het 

Directieverslag op pagina 6 is dit nader 

toegelicht.

In 2017 was er nog geen sprake van een 

doelarchitectuur waarin alle producten 

van Loyalis worden geadministreerd. De 

administratieve organisatie en interne 

beheersing vergden daardoor bij Loyalis 

Schade N.V. aanvullende mitigerende 

maatregelen binnen het door de Directie 

ingerichte management control-raamwerk.

Gegeven het effect van deze wijzigingen 

op de interne beheersingsmaatregelen 

vormden deze wijzigingen een kernpunt van 

onze controle.
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Onze aanpak

In onze controleaanpak hebben wij de IT-

controleomgeving getoetst op effectieve 

werking. Voor basissystemen van de polis-

administratie van Loyalis Schade N.V.  

hebben wij geconstateerd dat de IT-

controle omgeving niet (voor het gehele 

jaar) effectief is, met name ten aanzien 

van logische toegangsbeveiliging. Dit 

betekent dat wij voor belangrijke posten in 

de jaarrekening zoals premies, uitkeringen 

en voorzieningen overwegend gegevens-

gerichte controlewerkzaamheden hebben 

uitgevoerd, zoals steekproeven ter controle 

van de juistheid van basisgegevens in 

de voorzieningen en steekproeven op 

uitkeringen en premies ter controle van de 

juistheid van de uitkeringen en premies.

Onze observatie

Wij hebben gesignaleerd dat Loyalis in 2017 

vooruitgang geboekt heeft in het verbeteren 

van de interne beheersingsmaatregelen 

en de Directie verwacht dat de resterende 

verbeteringen in de eerste helft van 2018 

zullen worden geïmplementeerd.  

De uitkomsten van onze gegevensgerichte 

controle werkzaamheden waren bevredigend.
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VERKLARING OVER DE IN HET 
JAARVERSLAG OPGENOMEN 
ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controle-

verklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:

• Voorwoord;

• Directieverslag;

• Het verslag Raad van Commissarissen;

• de Overige gegevens; en

• Personalia.

Op grond van onderstaande werkzaam-

heden zijn wij van mening dat de andere 

informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en 

geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van 

Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen 

en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaar rekening-

controle of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij 

voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 

BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diep-

gang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening. 

De Directie is verantwoordelijk voor het 

opstellen van de andere informatie, waar-

onder het Directieverslag en de Overige 

gegevens in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW.
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BESCHRIJVING VAN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de Directie 
en de Raad van Commissarissen voor de 
jaarrekening
De Directie is verantwoordelijk voor het 

opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met EU-

IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader 

is de Directie verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die de Directie 

noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet 

de Directie afwegen of de vennootschap 

in staat is om haar werkzaamheden in 

continuïteit voort te zetten.  

Op grond van genoemd verslaggevings-

stelsels moet de Directie de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteits-

veronderstelling, tenzij de Directie het 

voornemen heeft om de vennootschap 

te liquideren of de bedrijfs activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. De Directie moet 

gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten 

in continuïteit kan voortzetten, toelichten in 

de jaarrekening. 

De Raad van Commissarissen is 

verantwoordelijk voor het uitoefenen 

van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de vennootschap.
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Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig 

plannen en uitvoeren van een controle-

opdracht dat wij daarmee voldoende en 

geschikte controle-informatie verkrijgen voor 

het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge 

mate maar geen absolute mate van zeker-

heid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 

onze controle niet alle materiële fouten en 

fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 

fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen 

die gebruikers op basis van deze jaar-

rekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 

de aard, timing en omvang van onze 

controle werkzaamheden en de evaluatie van 

het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

Een verdere beschrijving van onze 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de 

controle van de jaarrekening is opgenomen 

in de bijlage bij deze controleverklaring. 

Deze beschrijving vormt onderdeel van onze 

controleverklaring.

Amstelveen, 23 maart 2018 

KPMG Accountants N.V.

F.M. van den Wildenberg RA

Bijlage:  

Beschrijving van onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening
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Bijlage

Wij hebben deze accountantscontrole 

professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming 

toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de 

risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, het in reactie op 

deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

sprake zijn van samenspanning, valsheid 

in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne 

beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controle werkzaam-

heden te selecteren die passend zijn in de 

omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit 

te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit;

• het evalueren van de geschiktheid van 

de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door de 

Directie en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de Directie 

gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis 

van de verkregen controle-informatie 

vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de 

vennoot schap haar bedrijfsactiviteiten 

in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 

om aandacht in onze controleverklaring 

te vestigen op de relevante gerelateerde 

toelichtingen in de jaarrekening.  
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Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot 

de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat een entiteit haar continuïteit 

niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, 

structuur en inhoud van de jaarrekening 

en de daarin opgenomen toelichtingen; 

en

• het evalueren of de jaarrekening een 

getrouw beeld geeft van de onder-

liggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid 

voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk 

voor de aansturing van, het toezicht op en de 

uitvoering van de groepscontrole. In dit  

kader hebben wij de aard en omvang bepaald  

van de uit te voeren werkzaam heden voor  

de groepsonderdelen. Bepalend hierbij 

zijn de omvang en / of het risico profiel van 

de groepsonderdelen of de activiteiten. 

Op grond hiervan hebben wij de groeps-

onderdelen geselecteerd waarbij een 

controle of beoordeling van de volledige 

financiële informatie of specifieke posten 

noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de Raad van 

Commissarissen onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen 

die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante 

tekort komingen in de interne beheersing. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle 

van de jaarrekening op basis van alle zaken 

die wij met de Raad van Commissarissen 

hebben besproken. Wij beschrijven deze 

kernpunten in onze controle verklaring, tenzij 

dit is verboden door wet- of regelgeving of 

in buitengewoon zeldzame omstandigheden 

wanneer het niet vermelden in het belang 

van het maatschappelijk verkeer is.
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Personalia
DIRECTIE

Drs. P.N. van Wageningen 
(CEO Loyalis NV)

Nevenfuncties

• Lid Raad van Toezicht Tergooi (ziekenhuis Hilversum / Blaricum)

W.R.H. Vliex RA RO (CFRO Loyalis NV)
Nevenfuncties

• Lid van Raad van Commissarissen BSA Groep BV

C.C. Weisscher (COO Loyalis NV)
Nevenfuncties

• Geen
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DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Dhr. M. Duvivier, voorzitter

Geboren 15 januari 1958

Nationaliteit Nederlandse

Beroep / hoofdfunctie Eigenaar Gramercy (strategisch marketingadvies)

Nevenfuncties

• Voorzitter Raad van Commissarissen TVM

• Lid Raad van Commissarissen Ziekenhuis Bernhoven

Tijdstip van eerste benoeming April 2015

Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren

Lid Commissie Remuneratie- en benoemingscommissie (voorzitter)

Dhr. H. Schuijt
Geboren 9 november 1951

Nationaliteit Nederlandse

Beroep / hoofdfunctie Nv.t.

Nevenfuncties

• Bestuurslid Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

• Lid Beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Gasunie

• Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds voor de Detailhandel

• Lid Bestuur Stichting Pensioen Opleidingen (SPO) (beëindigd in 2017)

• Adviseur Quantrust Capital Management

Tijdstip van eerste benoeming Juni 2013 (herbenoemd: maart 2017)

Lopende termijn waarvoor benoemd Minimaal 1 en maximaal 2 jaar

Lid Commissie Audit & Risk Committee Loyalis (voorzitter)
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Mw. J.M.C. Snels
Geboren 2 april 1956

Nationaliteit Nederlandse

Beroep / hoofdfunctie Voorzitter AFMP

Nevenfuncties Lid van de Raad van Toezicht van Diversteit in Bedrijf 

Tijdstip van eerste benoeming Juni 2013 (herbenoemd: maart 2017)

Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren

Lid Commissie Remuneratie- en benoemingscommissie Loyalis

Dhr. D.A. Kotteman 
Geboren 23 februari 1957

Nationaliteit Nederlandse

Beroep / hoofdfunctie Executive advisor

Nevenfuncties Voorzitter IT Quality Board gemeente Amsterdam (beëindigd in 2017)

Tijdstip van eerste benoeming November 2015

Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren

Lid Commissie Audit & Risk Committee Loyalis
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Dhr. H.A. Keuzenkamp
Geboren 30 mei 1961

Nationaliteit Nederlandse

Beroep / hoofdfunctie Lid Raad van Bestuur Westfriesgasthuis

Nevenfuncties

• Lid Kwaliteitsraad, Zorginstituut Nederland

• Lid Raad van Commissarissen MediRisk

• Lid adviesraad SEO Economisch Onderzoek

• Columnist Medisch Contact

Tijdstip van eerste benoeming Juni 2016

Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren
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BALANSADVIESCOMMISSIE LOYALIS
Drs. A.V. de Waal RBA (voorzitter)

Drs. G.M. Haandrikman AAG (vanaf 29 september 2017)

Drs. J. Heijting (vanaf 16 juni 2017)

STATUTAIRE DIRECTIE VAN GECONSOLIDEERDE 
GROEPSMAATSCHAPPIJEN
Loyalis Schade NV Loyalis NV

Loyalis Leven NV Loyalis NV  

Loyalis Kennis en Consult BV Loyalis NV

Loyalis Diensten BV Loyalis NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis NV

Cordares Advies BV Loyalis NV

EXTERNE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
KPMG Accountants NV
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COLOFON

Uitgave:

Loyalis NV

Oude Lindestraat 70

6411 EJ Heerlen

 

Tekst:

Loyalis NV

Michiel Elands

 

Design en uitvoering:

Scripta Communicatie
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