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Loyalis vangt de hiaten in collectieve regelin-
gen op. Voor mensen die een toekomstvoor-
ziening willen opbouwen waar ze zekerheid 
aan kunnen ontlenen. Nu en later. Voor het 
hele gezin, ook na het werkzame leven. 

En daar biedt Loyalis heldere oplossingen 
voor. Tegen een faire en marktconforme prijs. 
Met transparantie in de kosten. En in het 
rendement.

Loyalis staat bekend als de solide, sympathieke verze ke raar uit het zuiden van het land. 
‘Wij richten ons op de overheid, het onderwijs, bouw (gerelateerde) ondernemingen en  
energie - en nutsbedrijven. Dat zijn werkgevers en werknemers die staan voor verant-
woordelijkheid nemen en zekerheid bieden. En juist die waarden kregen het afgelopen  
jaar opnieuw betekenis.’ 

Over Loyalis
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We hebben een boeiend jaar achter de rug.  
De buitenwereld was zeer dynamisch met  
ontwikkelingen die ons als financieel dienst-
verlener direct raken. Eerder werden we al 
geconfronteerd met het provisieverbod.  

De aangescherpte Solvency-eisen verleggen 
onze aandacht nog meer naar transparantie 
en risicomanagement. Het recent beëindigen 
van fiscaal levensloopsparen zette ook onze 
omzet stevig onder druk. 

Hoe gaan we deze context vertalen naar  
de toekomst? Dat werd de centrale vraag  
van 2012. Het werd een jaar van inzicht,  
overzicht en uitzicht. We gaan terug naar  
de oorsprong met het veranderprogramma 
Kiezen en Doorpakken. Waarmee we niet  
alleen inspelen op ontwikkelingen, maar  
ook anticiperen op de toekomst.
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2012. 
Een boeiend jaar



Met Kiezen & Doorpakken 
•  kiest Loyalis alleen nog voor producten 

die een aanvulling zijn op de pensioen- en 
sectorale regelingen van de opdrachtgevers 
van moederbedrijf APG

 
•   investeert Loyalis in een efficiënt informatie-

systeemlandschap waardoor met minder 
kosten beter aan de wensen van onze  
klanten voldaan kan worden

 
•     neemt Loyalis maatregelen om de impact 

van schommelingen op de financiële mark-
ten te verminderen. Zo is het risicoprofiel 
van de beleggingsportefeuille aangepast, 
wat de invloed van beleggingen op het  
bedrijfsresultaat zal verkleinen.

•   koerst Loyalis nadrukkelijker op een 
optimale en eigentijdse inzet van marke-
tinginstrumenten en distributie kanalen.

Kiezen & Doorpakken is een integraal
veranderprogramma dat moet leiden tot
een klantgericht, toekomstvast en financieel
gezond bedrijf, dat inspeelt op de trends
in de markt. 

Er zijn vijf trends waarop 
Loyalis anticipeert.
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Aad van der Klugt,
Directeur Loyalis:

‘We moeten
altijd kunnen
uitleggen wat
we kosten’



Het aantal mensen boven de 65 jaar stijgt  

van 16% in 2012 naar 24% in 2030

1. Vergrijzing

Onze levensverwachting  
blijft toenemen

De vergrijzing drukt steeds 
zwaarder op de hoogte 
van de pensioenen

Meer en meer babyboomers  
gaan met pensioen

Het verlagen van aanvullende  
pensioenen komt in 2013  
naderbij

Pensioenleeftijd 
stijgt 



Loyalis reageert met speciaal  
productenpalet om pensioenhiaten op te lossen
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De vergrijzing raakt Loyalis in haar porte-
feuille. De verwachte uitstroom in de ko-
mende jaren maakt dat we op zoek moeten 
naar een nieuwe balans in leeftijdsopbouw. 
En naar producten die de jonge werknemer 
aanspreken, zoals bijvoorbeeld banksparen.
Om dat te realiseren onderzoeken we de  
mogelijkheden voor bancaire samenwerking. 

De vergrijzing raakt ons ook intern. Veel mede-
werkers gaan de organisatie de komende tijd 
verlaten. Dat betekent dat we kennis, kunde
en ervaring gaan missen. Tegelijkertijd biedt 
het kansen om jong talent te binden en
daarmee voor te sorteren op de toekomst.

Producten van Loyalis
De producten die Loyalis op de markt brengt,
spelen in op het zelf nemen van actie door
die deelnemers van pensioenfondsen
die werkzaamheden aan APG uitbesteden.
Deze trend zal de komende jaren doorzetten.
Dat betekent voor Loyalis, door de vraag naar
passende en betaalbare aanvullingen,
een reeks nieuwe kansen.

26%

De grijze druk in Nederland 

was op 1 januari 2011 26% 
Een grijze druk van 26 geeft 

aan dat er ± 26 65-plussers 

zijn op elke 100 potentiële 

arbeids krachten.
bron: Rijksinstituut voor  
Volksgezondheid en Milieu



2.  Verandering 
klantgedrag

Van alle klanten wil 32% direct werken met 
de aanbieder en niet via tussenpersonen

Voor Nederlandse consumenten 
is internet verreweg het meest 
invloedrijke medium voor het 
onderbouwen van 
aankoopbeslissingen 

De laatste jaren verloren 
veel financiële instellingen 
een belangrijk deel van het 
vertrouwen van hun klanten

Klanten missen nuttige 
transparantie over wat 
producten precies kosten 
en bieden

Financieel bewustzijn 
van klanten neemt toe
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Loyalis wil zich onderscheiden door
het klantbelang centraal te stellen

Loyalis behandelt de klant, zoals ze zelf
behandeld wil worden. En dat vertalen we
in alles wat we doen. Om te beginnen door
in 2012 de transparantie van onze kosten
en de begrijpelijkheid van onze producten
grondig te toetsen.

Herstel van vertrouwen
Toch zal de weg naar het herstel van ver-
trouwen nog lang zijn. Aan ons de taak  
om elke dag, bij elk klantcontact in te  
spelen op de wensen en behoeften van 
onze klant.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren 
In 2012 kreeg Loyalis van de Stichting
Toetsing Verzekeraars het Keurmerk
Klantgericht Verzekeren. Een predicaat
dat Loyalis herkenbaar positioneert als
verzekeraar die begrijpelijk communiceert
en een goede service levert.

Bart Damoiseaux,
Manager Compliance,
Legal & Tax:

‘Met het 
centraal stellen 
van klantbelang 
creëer je waarde 
voor de lange 
termijn’

Aanbevolen sites 

scoren hoger

39% van de Nederlanders 

denkt dat websites die zijn 

aanbevolen door vrienden 

belangrijker zijn dan 

andere websites.

39%

bron: Consumer 
barometer Google



3.  Invloed internet en 
social media neemt toe

52% van de verzekeraars heeft 
een app voor smartphones

Toepassingsmogelijkheden van 
internet blijven met sprongen 
toenemen 

Hierdoor ontstaan mogelijkheden  
die voorheen ondenkbaar waren

Een kostenbewuste verzekeraar 
kan de nieuwe kansen die dit 
biedt voor zich laten werken 

Zo gaat alles veel sneller en 
ontstaat er in hoog tempo 
tweerichtingsverkeer 



De toepassingsmogelijkheden en snelheid
van internet en sociale media nemen met
sprongen toe. Voorheen ondenkbare  
communicatiemogelijkheden zoals  
tweerichtingsverkeer ontwikkelen  
zich razendsnel.

Loyalis realiseert zich dat en zet sterk in  
op het upgraden van de digitale Inkomens-
vooruitblik tot een instrument dat de klant 
een totaaloverzicht van pensioenen en ver-
zekeringen toont inclusief rekenmodule.

Loyalis investeert 
in nieuwe media
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Meer followers  

op LinkedIn 

Het aantal followers op 

LinkedIn is 25% hoger 

in 2012 dan een jaar 

eerder.

25%

bron: Social Media  
Insurance monitor 2012



4.  Economische
onzekerheid

De werkloosheid was 5,3% op 1 juli 2012 in Nederland 

Binnen de EU loopt Spanje op kop met 25%

Hoewel sommige belegging s -
rendementen beter worden

Daarnaast neemt concurrentie  
op de verzekeringsmarkt toe

Zorgt de langdurig zeer lage 
rentestand voor problemen aan 
de verplichtingenkant



Er is een hardnekkig gebrek aan vertrouwen, 
de consument houdt de hand op de knip 

De economische situatie heeft een  
behoorlijke impact op onze klant. De 
toekomst blijft nog even onzeker en veel 
mensen kijken de kat uit de boom. Loyalis 
anticipeert daarop door haar beleggings-
beleid aan te scherpen en haar risicoma-
nagement integraal te optimaliseren.
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Wim Vliex,
Financieel directeur:

‘Juist in turbulente
tijden bieden wij
de producten voor
blijvend goede
inkomenszeker-
heid’ 

bron: BKR

Meer betalingsproblemen

In het derde kwartaal van 

2011 bedroeg het aantal 

hypotheekcontracten  

waarbij sprake is van een  

betalingsprobleem 45.097.  

Dat is een toename van 

20% ten opzichte van  

een jaar eerder.

20%



5.  Toenemende 
wet- en regel geving

Solvency eisen zullen strenger worden,  
nieuwe producten dienen hier aan te voldoen

Harmonisatie zal leiden tot 
verdergaande standaardisatie 
van producten

Daarbij komen strenge 
nationale eisen van het  
Verbond van Verzekeraars

AFM en DNB houden 
strenger toezicht op 
verzekeringsmaatschappijen

Alsmede van Europese  
richtlijnen van Solvency II



Loyalis vindt dat extra regelgeving tot meer transparantie  
leidt en positief uitwerkt op de toekomstkansen.

De wet- en regelgeving voor de financiële
sector neemt al jaren toe. Geen gemakkelijke
context, maar wel een ontwikkeling die zich
uiteindelijk positief vertaalt in toekomst-
kansen. Nieuwe regels leiden immers tot
vernieuwing. We blijven dan ook inspelen
op de aangescherpte eisen en regelgeving.

Raad van Commissarissen
Onze Raad van Commissarissen oefent, op 
basis van complementariteit en collegialiteit, 
onafhankelijk toezicht uit op de directie. 

Code of Conduct
De directie stelt het klantbelang centraal  
en dat is aantoonbaar vastgelegd door het 
onder  tekenen van de moreel-ethische ver-
klaring. Daarnaast tekent iedere medewerker 
de “Code of Conduct”.

Beloningsbeleid
Om optimaal transparant te zijn, heeft
Loyalis in 2012 haar beloningsbeleid en
het remuneratierapport op haar website 
openbaar gemaakt.
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Kerncijfers Loyalis NV
       2012   2011   2010   2009
Financieel (in € mio)

Belegd vermogen     2.868   2.814   3.064*   2.830*
Voor eigen risico     2.641   2.593   2.821   2.600
Voor risico polishouders    227   221   243   230
* tegen Net Asset Value (NAV)

Eigen vermogen     271   227   254   163
Solvabiliteitsratio Verzekeraars Loyalis (in %) 284%   239%   293%   242%
(naar maatstaven DNB)           
Beleggingsgerelateerde activa 
versus verzekeringsverplichtingen   102%   102%   105%   101%

Baten   
Verzekeringspremies en provisies   372   389   388   446

Resultaat na belasting    44   - 32   42   51

Niet financieel   
Klanttevredenheid     7.2   7.3   7.3   7.3
(Bron: Verbond van Verzekeraars)

Totaal fte´s Loyalis (gemiddeld)   418   431   477   522
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Toelichting op cijfers

Inleiding 
Loyalis heeft over 2012 een nettoresultaat
van € 44 miljoen gerealiseerd. Naast een
positief verzekeringstechnisch resultaat
leverde met name het herstel van de
financiële markten een belangrijke
bijdrage aan dit resultaat.

Aanpassing sterftetafels
In 2012 was de dalende sterftetrend opnieuw
aanleiding tot een verdere verscherping van
de te treffen voorzieningen voor toekomstige
(verzekerings)verplichtingen. De totale extra
reservering bedroeg € 17 miljoen voor
belastingen.

 Beleggingsgerelateerde activa  
versus verzekeringsverplichtingen
De ratio beleggingsgerelateerde activa
ten opzichte van verzekeringsverplichtingen
is gelijk gebleven ten opzichte van 2011.
Belangrijke kanttekening is dat de ingenomen
positie in liquiditeiten sterk is toegenomen.
Dit is vooruitlopend op een omvangrijke her-
structurering van de beleggingsportefeuille
én de nieuwe fiscale wetgeving rondom
voortijdige opnames van opgebouwde
levenslooptegoeden.

Solvabiliteit
Loyalis bewaakt haar kapitaal met interne 
solvabiliteitsmarges die in lijn liggen met
de door de DNB voorgeschreven minimum
vereisten voor de levens- en schadeverzeke-
ringstak. Het netto totaalresultaat van € 44
miljoen is toegevoegd aan de overige reser-
ves. Hiermee is de solide vermogenspositie
van de verzekeringsgroep verder versterkt.
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Premieomzet
In de tweede helft van 2012 bood Loyalis
alleen nog producten aan die passen in het
afgeslankte productenpalet van Kiezen &
Doorpakken en die een positieve bijdrage
leveren aan de intern gestelde rendement-
seis, wat leidde tot een daling van de premie-
opbrengsten van onze levenproducten naar  
een niveau van € 262 miljoen.
 
Bij de schadeproducten is het premie-
opbrengstniveau op peil gebleven (€ 110  
miljoen) dankzij onze sterke arbeids-
ongeschiktheidsportefeuille.

Beleggingsopbrengsten
Eén van de gemaakte keuzes in Kiezen &
Doorpakken is het terugdringen van de  
volatiliteit van de resultaten als gevolg van 
ontwikkelingen op de financiële markten. 
Daarop vooruitlopend heeft Loyalis haar  
posities in aandelen voor eigen rekening en 
risico nagenoeg afgebouwd. Daarnaast is de
spreadgevoeligheid van de bedrijfsobligaties
ten opzichte van 2011 verlaagd. De rente is
in 2012 op alle looptijd segmenten verder
gedaald waardoor een positief beleggings-
rendement is gehaald op de vastrentende
waarden portefeuille.

Resultaat na belastingen
Het resultaat bevat naast eerder genoemde 
aspecten een aantal bijzondere lasten, zoals 
de getroffen voorziening voor afvloeiing van 
personeel van ruim € 13 miljoen. Daarnaast is 
de boekwaarde van alle geïdentificeerde  
immateriële vaste activa afgewaardeerd  
met bijna € 7 miljoen. Ten slotte is rekening 
gehouden met een afkoopsom ten bedrage 
van ruim € 7 miljoen aan Stichting Pensioen-
fonds ABP als gevolg van een wijziging in de  
arbeidsvoorwaarden.

Loyalis jaarbeeld 2012 > 17  



De toekomst 
2013 wordt het eerste jaar waarin we  
onze strategie volledig kunnen toepassen

De pensioenregelingen zullen naar 
verwachting verder versoberen. Ook de  
decollectivisering biedt kansen voor  
Loyalis binnen de strategie van APG. 

Onze klanten
Om die kansen te benutten, werken we 
nauw samen met de sociale partners. Dit is 
voor klanten, die wij als geen ander kennen, 
een sterke en onderscheidende uitgangs-
positie waarmee we onze relaties kunnen 
begeleiden in het anticiperen op ontwik-
kelingen die gaan komen.

Strategie
2013 wordt het eerste jaar waarin we  
onze strategie volledig kunnen toepassen. 

Een jaar waarin we willen groeien in de 
kernportefeuille, onze arbeidsongeschikt-
heids- en nabestaandenpensioenprodukten, 
werken aan de ingezette kostenreductie en 
aan een conservatiever beleggingbeleid.

Personeel
De nieuwe inrichting van Loyalis is in het 
voorjaar van 2013 daadwerkelijk van start  
gegaan. De tijd van onzekerheid zal nog even 
duren. Tegelijkertijd dwingt de omgeving  
Loyalis om het tempo hoog te houden. Aan 
ons de taak om de medewerkers steeds goed 
te informeren en te betrekken bij de veran-
deringen, zodat we samen verder bouwen 
aan die ondernemende, klantgerichte orga-
nisatie met een gezond financieel resultaat.

Een duurzaam Loyalis
•  voldoet aan de eisen die gesteld worden 

door de ISO 14001 milieumanagementnorm 

•  faciliteert medewerkers bij deelname aan 

sociaal maatschappelijke projecten

•  werkt samen met Parkstad AanZet  

aan de Maatschappelijke Beursvloer 

•  levert een bijdrage aan regionale  

conferenties over Active Aging

•  is betrokken bij het internationale  

project ‘Elke dag een werelddocent’ 

•  biedt kansen aan mensen met een  

grote afstand tot de arbeidsmarkt via  

Social Return
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Informatie
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Ga dan naar www.loyalis.nl 
of neem dan contact op 
met de Klantenservice. 

Voor werkgevers: 045 579 6996
Voor werknemers: 045 579 6111

Loyalis 

Postbus 4897 
6401 JR Heerlen


