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De	oorsprong	van	Loyalis	ligt	bij	de	soci-
ale	partners	van	overheid,	onderwijs	en	
energie-	en	nutsbedrijven.	Werkgevers	en	
werk	nemers	richtten	de	organisatie	op	als	
reactie	op	wijzigingen	in	de	sociale	zeker-
heid	en	sectorale	pensioenregelingen.	Het	
doel	is	om	-	vanuit	de	collectiviteitsgedachte	
-	werknemers	zekerheid	te	bieden	wanneer	

het	inkomen	(deels)	wegvalt,	bovenop	hun	
pensioenrege	lingen	en	specifieke	afspraken	
per	sector.	

Met	pensioen	bedoelen	we	hier	arbeids-
ongeschiktheidspensioen,	nabestaanden-
pensioen,	ouderdomspensioen,	vroeg-
pensioen	en	deeltijdpensioen.	

Loyalis NV, onderdeel van APG, is een financieel dienst-
verlener. We werken specifiek voor overheid en onder-
wijs, en daaraan gelieerde instellingen in Nederland. 
Daarnaast zijn we actief op de markt van bouw en 
woningcorporaties. Onze klanten zijn zowel de 
werkgevers als werknemers.

Over
Loyalis
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Elke sector zijn eigen Loyalis
Loyalis	werkt	voor	een	aantal	specifieke	sec-
toren,	die	elk	om	een	eigen	aanpak,	oplossing	
en	benadering	vragen.	Daarom	werken	we	
vanuit	een	soort	‘shop	in	een	shop’-gedachte,	
waarbij	elke	sector	zijn	‘eigen’	Loyalis	heeft.	
Via	de	persoonlijke	MijnZekerheidsgids	bieden	
we	onze	klanten	een	fullservice	bediening.	
Waar	dit	niet	mogelijk	is,	leveren	we	onze	
diensten	rechtstreeks	via	werkgevers.

Marktfocus verruimd
Hoewel	Loyalis	dus	van	oorsprong	werkt	
voor	overheid	en	onderwijs,	hebben	we	onze	
marktfocus	inmiddels	verruimd	naar	alle		
sectoren	die	door	APG	worden	bediend.		
De	bouw-	en	schoonmaaksector	zijn	daarvan	

de	eerste	exponenten.	Daarbij	gaan	we	-		
net	als	de	werknemer	-	ook	steeds	meer	kijken	
naar	het	gezin	als	eenheid.

Organisatiestructuur 
APG	Groep	NV	is	met	ingang	van	7	oktober	
2011	de	enige	aandeelhouder	van	Loyalis.	
Stichting	Sociaal	Fonds	Bouwnijverheid	had	
voor	die	datum	een	belang	van	bijna	10%.	
Loyalis	NV	staat	onder	toezicht	van	een	Raad	
van	Commissarissen.	De	dagelijkse	leiding	in	
2011	berustte	bij	een	driehoofdige	directie.	

Tot de Loyalis groep 
behoren de volgende
vennootschappen:

•	Loyalis	Leven	NV
•	Loyalis	Schade	NV
•	SPF	Beheer	Diensten	BV
•	Loyalis	Kennis	en	Consult	BV
•	Loyalis	Maatwerkadministraties	BV
•	Loyalis	Sparen	&	Beleggen	NV
•	Cordares	Advies	BV
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Onze missie 
Loyalis	helpt	haar	klanten	bij	het	realiseren	
van	een	gezonde	financiële	toekomst.	Loyalis	
doet	dit	als	gids,	raadgever	en	uitvoerder.	Met	
onze	oplossingen	heeft	de	klant	het	goed	
geregeld.

Loyalis	biedt	producten	voor	zowel	werk											ge							vers	
als	werknemers.	De	laatstgenoemde	groep	
klanten	is	veruit	in	de	meerderheid.	Zij	er				varen	
de	inkomenszekerheid	van	Loyalis	natuurlijk	
ook	aan	den	lijve.	Bovendien	betalen	zij	
meestal	ook	de	premie	hiervoor.	De	werkge-
vers	zijn	vaak	degenen	die	het	voor	ons	moge-
lijk	maken	om	de	werknemers	te	bereiken.	

De	producten	van	Loyalis	hebben	een	toege-
voegde	waarde	voor	klanten	en	sluiten	maxi-
maal	aan	op	collectieve	regelingen.	We	bieden	
deze	aan	tegen	een	faire	prijs,	die	marktcon-
form	is	en	waarbij	kostenopslagen	en	rende-
ment	transparant	zijn.

Onze strategie
Loyalis	biedt	eenvoudige	producten	op	het	
gebied	van	aanvullende	inkomenszekerheid	
tegen	een	faire	prijs.	We	streven	ernaar	om	
deze	producten	aan	te	vullen	tot	een	fullser-
vice	pakket	voor	onze	klanten.	

Onze	producten	zijn	bestemd	voor	APG-klanten	
en	voor	die	markten	waar	ze	voorzien	in	een	
klant	behoefte	c.q.	klantvraag.	
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Hieronder geven we een overzicht van de 

diensten die Loyalis biedt aan haar klanten.  

We onderscheiden daarbij drie service- 

domeinen: 

•	Ziekteverzuim	en	arbeidsongeschiktheid;
•		Levensloop,	pensioenen	en		

aanvullingen	daarop;
•		Mobiliteit	en	leeftijdsbewust		

personeelsbeleid.

Aanvullende inkomenszekerheid
Loyalis	Leven	NV,	Loyalis	Schade	NV	en	SPF	
Beheer	Diensten	BV	vormen	samen	met	Loyalis	
Sparen	&	Beleggen	NV	het	cluster	Aanvullende	
Inkomenszekerheid.	De	belangrijkste	opdracht	
van	dit	cluster	is	het	ontwikkelen	en	leveren	

van	kwalitatief	hoogwaardige	producten	op	
het	gebied	van	aanvullende	inkomenszeker-
heid	bij	stoppen	met	werken,	arbeidsonge-
schiktheid,	ziekte	en	overlijden.	Een	goede	
prijs/kwaliteitverhouding	en	een	professio-
nele	dienstverlening	staan	daarbij	voorop.

Assurantieadviseur
Cordares	Advies	BV	fungeert	als	assurantiead-
viseur	voor	onze	klanten	in	de	bouwnijverheid	
en	woningbouwcorporaties	en	hieraan	gere-
lateerde	bedrijfstakken.	Het	accent	ligt	op	de	
bemiddeling	in	verzekeringen	als	het	gaat	om	
gezondheid,	inkomen,	vermogen	en	overlijden.

Consultancy
Loyalis	Kennis	en	Consult	BV	levert	profes-

sionele	diensten	op	het	gebied	van	sociale	
zekerheidsregelingen,	waarbij	maatwerk	
voorop	staat.	In	het	kenniscentrum	worden	
nieuwe	concepten	ontwikkeld	op	het	gebied	
van	leeftijdsbewust	personeelsbeleid.	Onze	
consultants	vertalen	deze	vervolgens	naar	
concrete	toepassingen	bij	werkgevers.

Maatwerkadministraties
Loyalis	Maatwerk	Administraties	BV	verzorgt	
voor	opdrachtgevers	de	integrale	administra-
tieve	afwikkeling	van	diverse,	vaak	complexe,	
uitkeringsregelingen.	De	dienstverlening	
kenmerkt	zich	door	het	snel	en	adequaat	op-
pakken	en	uitvoeren	van	(nieuwe)	regelingen	
tegen	een	prima	prijs/kwaliteitverhouding.

De diensten 
van Loyalis
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Inzicht in 
gezinssituatie

Een werknemer die een verzeke-

ringspakket afsluit, kijkt niet alleen 

naar zijn eigen situatie maar juist 

naar zijn totale gezinssituatie. 

Loyalis biedt hem daar op elk ge-

wenst moment inzicht in via services 

als de InkomensVooruitBlik en 

MijnLoyalis (IVB/ML). 

We werken er inmiddels hard aan 

om deze services binnen twee tot 

drie jaar verder om te buigen  

naar een meer uitgebreide  

MijnZekerheidsgids.
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De financiële markten zijn ononderbroken 

en ongekend heftig in beweging. Zelfs zaken 

die van oudsher als beleggingszekerheden 

werden gezien, veranderden (snel) in nieuwe 

onzekerheden. Dit is ook terug te zien in de 

resultaten van Loyalis over 2011.

De resultaten over 2011
Het	nettoresultaat	van	Loyalis	over	2011		
bedraagt	€	32	miljoen	negatief.	Gelukkig	is	
de	groepssolvabiliteit	onverminderd	hoog	
gebleven	(239	procent).	

Deze	ligt	niet	alleen	ruim	boven	onze	interne	
norm	maar	ook	boven	die	van	onze	toezicht-
houder.	

De	jaarrekening	over	2011	is	dan	ook	met	
goedkeuring	van	de	externe	accountant		
en	actuaris,	PricewaterhouseCoopers	en		
Towers	Watson,	vastgesteld.

In	de	premieopbrengsten	wisten	we	ons	
niveau	van	2010	te	behouden,	ondanks		
een	afname	in	de	groei,	met	name	in	de	
Levenmarkt.	Daar	is	duidelijk	te	voelen		
dat	klanten	liever	overstappen	op	minder	
risicovolle	producten	zoals	banksparen.	
De	vraag	naar	collectieve	verzekeringen	
neemt	juist	toe.	Mede	dankzij	onze	goede	
relatie	met	werkgevers	hebben	we	in	2011	
dan	ook	meer	van	deze	producten	kunnen	
afzetten.

Loyalis 
in 2011

Transparant inzicht  
in financiële positie

Loyalis	geeft	u	graag	inzicht	in	de	
financiële	positie.	Daarbij	streven	we	
maximale	objectiviteit	na.	Om	dit	te	
kunnen	doen,	waarderen	we	al	onze	
bezittingen	en	verplichtingen	tegen	
de	reële	waarde.	De	mutaties	hierin	
verwerken	we	direct	in	het	resultaat.	
Hierdoor	zijn	alle	ontwikkelingen	in		
de	(financiële)	markten	één	op	één	
zichtbaar	in	het	resultaat.

	Het	gevolg	is	weliswaar	dat	onze	
waarde	meer	beweging	laat	zien,	
maar	op	lange	termijn	geeft	het	een	
goed	beeld	van	het	geheel.	Zeker	in	
deze	tijd	is	het	extra	van	belang	om	
de	financiële	prestaties	op	de	langere	
termijn	te	beoordelen.
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In	2011	hebben	we	nog	veel	zorg	en	aandacht	
besteed	aan	de	praktische	implementatie	van	
de	integratie	met	Cordares	Verzekeringen	(eind	
2010	juridisch	afgerond).	Zo	zijn	de	Cordares	
polissen	op	één	lijn	gebracht	met	die	van		
Loyalis	en	ook	voorzien	van	een	Loyalis	label.	

Deze	productharmonisatie	hopen	we	in	2012	
af	te	ronden,	net	als	de	integratie	van	de	ver-
zekeringsadministraties	en	de	bijbehorende	
processen.

Aandelen en beleggingen - 
inspelen op de crisis
Gezien	de	financiële	ontwikkelingen	in	met	
name	het	afgelopen	jaar,	was	ook	Loyalis		
genoodzaakt	actie	te	ondernemen	en	de	

aandelen-	en	obligatieportefeuille	kritisch	
onder	de	loep	te	nemen.	

Ter bescherming hebben we een aantal 
risico’s uitgeschakeld:

•		Staatsobligaties	met	een	ongunstige	
kredietwaardigheid	en	beleggingen	in	de	
risicovollere	Eurolanden	hebben	we	afge-
bouwd.	Hierdoor	hadden	we	aan	het	einde	
van	2011	geen	enkele	‘exposure’	meer	in	
Griekse	en	Portugese	aandelen.

•		Eind	2011	hadden	we	voor	ruim	€	160	mil-
joen	aan	aandelenrisico	afgedekt	via	optie-
constructies	en	daarmee	overgedragen	aan	
derden.

Mede	dankzij	deze	maatregelen	hebben	we	
over	2011	een	overall	performance	van	3,6	
procent	weten	te	realiseren	op	onze	totale	
beleggingsportefeuille	voor	eigen	risico.	

De	beleggingen	die	we	aanhouden	voor	risico	
van	onze	klanten,	kregen	ook	te	maken	met	
de	schommelingen	in	de	financiële	markten.	
Zo	liet	het	aandelen	EMU-fonds	over	2011	een	
bruto	rendement	zien	van	min	14,7	procent	
terwijl	het	Staatsobligaties	Europafonds	een	
positief	rendement	(voor	inhouding	kosten)	
van	plus	3,8	procent	realiseerde.
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Ontwikkelingen 
op de verzekeringsmarkt
Ook	de	verzekeringsmarkt	merkt	de	gevol-
gen	van	alle	ontwikkelingen	in	de	afgelopen	
jaren.	Dit	maakt	de	markt	gecompliceerder.	
Bovendien	neemt	de	concurrentiestrijd	al-
leen	maar	toe.	Hieronder	beschrijven	we	de	
ontwikkelingen	per	marktonderdeel	in	het	
algemeen	en	voor	Loyalis	in	het	bijzonder.

Levenmarkt
Als	het	gaat	om	producten	die	te	maken	
hebben	met	vermogensopbouw,	kiezen	men-
sen	steeds	vaker	voor	bancaire	producten	in	
plaats	van	verzekeringen.	

Dit heeft verschillende oorzaken:

•		Het	vertrouwen	in	verzekeringsproducten		
is	afgenomen,	onder	meer	door	de	woeker-
polissen;

•		Bancaire	producten	vallen	onder	de		
deposito	garantieregeling	voor	banken;

•		Door	wettelijke	veranderingen,	zoals	het	
stopzetten	van	de	Levensloopregeling	en		

de	fiscale	aftrekmogelijkheden	van	levens-
verzekeringen,	is	er	minder	noodzaak	om	te	
kiezen	voor	een	verzekeringsproduct.

Het	moge	duidelijk	zijn	dat	de	concurrentie	
hierdoor	flink	toeneemt	en	de	tarieven	onder	
druk	staan.	Bovendien	is	het	aantal	aan-
bieders	inmiddels	al	gedaald	van	ongeveer	
honderd	naar	zo’n	zestig.	Dit	aantal	neemt	
naar	verwachting	nog	verder	af.	

Ook	Loyalis	zal	hierop	anticiperen.	De	Levens-
loop	portefeuille	zal	nog	de	nodige	jaren	van	
grote	omvang	zijn.	De	groei	bij	Leven	zal	met	
name	in	het	overlijdens	risico	plaatsvinden.	
Het	afscheid	van	de	vermogensop	bouw-
producten	zal	voor	lange	termijn	zijn.	



Loyalis jaarbeeld 2011 > 10  

Voor	het	totale	levenbedrijf	zal	daardoor	goed	
op	de	kosten	dienen	te	worden	gestuurd.

Schademarkt
Doordat	de	kansen	in	de	levenmarkt	afne-
men,	storten	meer	verzekeraars	zich	op	de	
schademarkt.	Hierdoor	wordt	de	concurrentie	
ook	in	de	schademarkt	groter,	waardoor	de	
prijsstellingen	steeds	scherper	worden.	Geluk-
kig	laat	deze	markt	een	flinke	toename	zien.		

Dit komt onder andere doordat:

•		Steeds	meer	werkgevers	ervoor	kiezen	
eigenrisicodrager	te	worden	voor	de	WGA	
(Wet	Werkhervatting	Gedeeltelijk	Arbeids-
geschikten)	en	dit	eigen	risico	af	te	dekken	

via	verzekeraars	zoals	Loyalis.	Werkgevers	
kunnen	hierdoor	(forse)	besparingen	op	
de	premies	voor	de	WGA	realiseren.	Het	
afdekken	van	dit	risico	op	enigerlei	wijze	is	
daarbij	vrijwel	altijd	verplicht.

•		De	markt	voor	verzuimproducten,	waarbij	
de	werkgever	de	kosten	van	tijdelijke	uitval	
van	personeel	kan	meeverzekeren,	nog	
steeds	groeit;

•		Veel	individuele	werknemers	zich	verzeke-
ren	tegeninkomensachteruitgang	door	ar-
beidsongeschiktheid.	Dit	is	een	gevolg	van	
de	economische	onzekerheid	en	de	beperk-
te	kosten	van	een	dergelijke	verzekering.

Loyalis	ziet	hierdoor	een	groei	in	het	aantal	
aanvragen	voor	een	WGA/ERD	verzekering.	
De	tariefstelling	voor	dit	product	staat	
echter	sterk	onder	druk.	Tegen	het	einde	van	
2011	was	een	omslag	hierin	te	zien.	Steeds	
meer	verzekeraars	worden	behoudender	bij	
het	aanbieden	van	langdurig	gegarandeerde	
tarieven.	Voor	de	individuele	arbeidsonge-
schiktheidverzekering	IPAP	zien	wij	eveneens	
een	toename	in	de	vraag.
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Compensatieregelingen
In	2006	werden	fiscale	mogelijkheden	voor	
het	aftrekken	van	de	premies	van	levens-
verzekeringen,	die	voor	vervroegd	pensioen	
werden	ingezet,	opgeheven.	Voor	de	nieuwe	
premiestortingen	heeft	Loyalis	ook	nieuwe	
polissen	afgegeven.	

Deze	hadden	vaak	een	zeer	korte	restloop-
tijd.	Hierdoor	ontstond	voor	een	kleine	groep	
polishouders	onbedoeld	een	financieel	on-
gunstige	situatie.	Loyalis	herstelde	dit	en	in	
2011	hebben	we	de	betrokken	polishouders	
gecompenseerd.	

Ook	hebben	we	de	in	2008	overgenomen	
Levenportefeuille	van	Cordares	onder	de	loep	
genomen.	We	zijn	op	zoek	gegaan	naar	mo-
gelijkheden	om	deze	polissen	op	te	waarde-
ren.	Begin	2011	hebben	we	hierover	afspraken	
gemaakt	met	de	Stichting	Woekerpolis	Claim	
en	met	de	Stichting	Verliespolis.	De	klan-
ten	zijn	geïnformeerd,	kunnen	aanspraak	
maken	op	onmiddellijke	schadevergoeding	
en	ontvangen	van	Loyalis	een	aanbod	voor	
een	nieuw	product.	De	afwikkeling	van	de	
operatie	loopt	intussen	gestaag	en	zal	naar	
verwachting	in	2012	zijn	afgerond.
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Kerncijfers 
Loyalis NV
       2011   2010   2009

Financieel (in € mio)

Belegd vermogen     3.080   3.064   2.830

Voor eigen risico     2.859   2.821   2.600

Voor risico polishouders    221   243   230

Eigen vermogen     227   253   163

Solvabiliteitsratio Verzekeraars (in %)  239%   293%   234%

(naar maatstaven DNB)           

Baten   

Verzekeringspremies en provisies   389   388   446

Resultaat na belasting    - 32   42   51

Niet financieel   

Klanttevredenheid

(Bron: Verbond van Verzekeraars)   7.3   7.3   7.3

Aantal klanten     625.000  634.000  602.000

Totaal fte´s Loyalis (gemiddeld)   431   477   522
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Risico’s beheersen
Als	verzekeringsmaatschappij	beheert		
Loyalis	risico’s	namens	haar	klanten	en	
andere	belanghebbenden.	Daardoor	hebben	
we	te	maken	met	een	verscheidenheid	aan	
verzekerings-,	operationele,	compliance	en		
financiële	risico’s.	

Onze	risicomanagement-	en	controlesyste-
men	zijn	zodanig	ontworpen	dat	we	deze	
risico’s	zo	effectief	en	efficiënt	mogelijk		
kunnen	beheersen.	

Dit betekent dat we: 

•			Voortdurend	inzicht	hebben	in	de		
(potentiële)	risico’s	die	voor	Loyalis		
relevant	zijn;

•		Beschikken	over	een	adequaat	stelsel	van	
maatregelen	om	die	risico´s	te	beheersen;

•		Steeds	de	risico-/rendementsverhouding	
inschatten;	

•		Limieten	stellen	aan	de	mate	waarin	een	be-
paald	risico	of	een	bepaalde	combinatie	van	
risico’s	gelopen	kan	worden/acceptabel	is;

•		Risico’s	voortdurend	meten	en	bewaken	en	
de	totale	risico-	en	solvabiliteitspositie	van	
Loyalis	actief	beheren.	

Uitgangspunt	hierbij	is	dat	onze	solvabili-
teits-	en	liquiditeitspositie	het	nakomen	van	
onze	verplichten	aan	polishouders	niet	in	
gevaar	brengt.

Verantwoord 
ondernemen in 2011
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Solvency II

Solvency	II	is	een	Europese	richtlijn	die	zich	
richt	op	versterking	van	het	toezicht	op	de	
financiële	sector.	De	richtlijn	beschermt		
consumenten	tegen	mogelijke	solvabiliteits-
problemen	bij	verzekeraars,	door	het	risico	
dat	verzekeraars	lopen	in	kaart	te	brengen.	

Solvency II is gebaseerd op drie pilaren:

1		Kapitaalvereisten	-	welk	kapitaal	moet		
er	tegenover	een	bepaald	risicoprofiel	
worden	aangehouden?

2		Eisen	aan	het	raamwerk	van	de	verzekeraar	
op	het	gebied	van	governance	en	risico-
management.

3		Eisen	aan	de	transparantie	van	de	verze-
keraar.	Deze	zijn	vertaald	in	eisen	waaraan	
rapportages	moeten	voldoen,	zowel	in	de	
richting	van	de	toezichthouder	als	van	het	
publiek.	

Dit	alles	moet	leiden	tot	een	efficiënter	
systeem	voor	de	verzekeraars,	waarin	sterk	
risicobeheer	wordt	beloond.

Meer transparantie

Loyalis	is	van	mening	dat	Solvency	II	zal	
leiden	tot	meer	transparantie.	Dit	maakt	
het	voor	klanten,	toezichthouders	en	andere	
belanghebbenden	eenvoudiger	om	verzeke-
raars	met	elkaar	te	vergelijken.	Uiteinde-
lijk	moet	Solvency	II	ook	leiden	tot	meer	
zekerheid	en	vertrouwen	voor	klanten	en	
polishouders	die	hun	geld	aan	verzekeraars	
toevertrouwen.	

In	2011	heeft	Loyalis	grote	stappen	heeft	
gezet	in	de	voorbereidingen	op	de	toepas-
sing	van	Solvency	II.	Het	jaar	2012	zal	in	het	
teken	staan	van	het	verder	implementeren	in	
de	organisatie,	het	uitvoerig	testen	en	eerste	
proefdraaien.	

Per	1	januari	2014	zullen	namelijk	de	nieuwe	
Europese	regels	voor	het	(prudentieel)	toe-
zicht	op	verzeke			raars	in	werking	treden.	

De	grootste	uitdaging	daarbij	is	dat	de	hui-
dige	conceptrichtlijnen	en	alle	daarbij	beho-
rende	regels	op	sommige	onderdelen	nog	
steeds	aan	verandering	onderhevig	zijn.	
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Maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen

Loyalis is, net als aandeelhouder APG Groep 
NV, van mening dat belangrijke vraagstukken 
die effect hebben op de wereld van morgen, 
vandaag al extra aandacht verdienen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is daarin een belangrijke pijler. In de praktijk 
betekent dit dat bij bedrijfsbeslissingen niet 
alleen het effect op het rendement telt, maar 
ook de gevolgen voor mensen binnen en  
buiten het bedrijf en voor het milieu.

Verantwoord beleggen
Loyalis	hecht	veel	waarde	aan	het	naleven	
van	het	beleid	met	betrekking	tot	verant-
woord	beleggen.	Daarbij	sluiten	we	graag	
aan	bij	het	beleid	zoals	dit	door	APG	op	dit	
gebied	wordt	uitgevoerd.	Dit	is	één	van	de	
redenen	waarom	wij	onze	beleggingsactivi-
teiten	voor	een	groot	gedeelte	hebben	uit-
besteed	aan	onze	moedermaatschappij.	

APG	beheert	vermogens	van	haar	opdracht-
gevers	met	oog	voor	mens	en	milieu.	

APG	is	ervan	overtuigd	dat	ESG-factoren	de	
financiële	prestaties	van	ondernemingen	
waarin	wij	namens	onze	opdrachtgevers	
beleggen,	kunnen	beïnvloeden.	Door	in	haar	
beleggingsprocessen	en	beslissingen	rekening	
te	houden	met	ecologische	factoren,	maat-
schappelijke	kwesties	en	goed	ondernemings-
bestuur,	kan	APG	een	betere	afweging	maken	
tussen	rendement	en	risico.	Wij	als	Loyalis	
staan	volledig	achter	deze	handelwijze.	In	het	
digitaal	verslag	‘Verantwoord	Beleggen’	dat	
jaarlijks	door	APG	wordt	uitgebracht,	vindt	u	
meer	informatie	over	deze	manier	van	werken.	

ESG	staat	voor	‘environment,	social,	governance’.	Verantwoord	beleggen	betekent	rekening	houden		

met	milieuaspecten,	sociale	aspecten	en	aspecten	ten	aanzien	van	ondernemingsbestuur.
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Verantwoorde zorg
Ook	op	gebied	van	maatschappelijke	zorg	
draagt	Loyalis	graag	haar	steentje	bij.	Zo	
treden	onze	medewerkers	steeds	vaker	op	
vrijwillige	basis	op	als	begeleider	bij	onder-
wijsprojecten,	waarbij	kinderen	leren	op	een	
verantwoorde	wijze	met	geld	om	te	gaan.	
Daarnaast	worden	jaarlijkse	afdelingsuitjes	
steeds	meer	gebruikt	om	minder	bedeelden	
of	extra	zorgbehoevenden	een	onvergetelijke	
dag	te	bezorgen.	

Gedragscode Verzekeraars  
en Governance Principes

Gedragscode Verzekeraars
In	2011	heeft	het	Verbond	van	Verzekeraars	
de	Gedragscode	Verzekeraars	opgesteld.	
Deze	is	geschreven	rondom	de	kernwaar-
den	‘zekerheid	bieden’,	‘mogelijk	maken’	en	
‘maatschappelijk	betrokken	zijn’.	Voor	Loya-
lis	betekent	dit	dat	we	in	overleg	met	onze	
belanghebbenden	continu	werken	aan	een	
balans	tussen	bedrijfseconomische	groei	en	
maatschappelijke	vooruitgang.	Hierbij	staat	
het	klantbelang	voor	ons	centraal.
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Governance Principes
In	het	verlengde	van	de	codes	Tabaksblat	
(2004)	en	Frijns	(2008)	heeft	het	Nederlands	
Verbond	van	Verzekeraars	de	Governance	
Principes	opgesteld.	Ze	maken	deel	uit	van	
het	volledige	stelsel	van	nationale,	Europese	
en	andere	internationale	wet-	en	regelge-
ving.	Het	doel	van	de	Governance	Principes	is	
om	het	consumentenvertrouwen	te	verbete-
ren.	Tevens	kennen	de	Governance	Principes	
uitgangspunten	voor	het	beloningsbeleid	
van	de	verzekeraar.

De	Principes	kennen	het	‘comply	or	explain’	
beginsel.	Dat	wil	zeggen	dat	de	verzekeraar	
de	mogelijkheid	heeft	om	de	principes	naar	
eigen	inzicht	op	de	organisatie	toe	te	passen,	
mits	goed	gemotiveerd.	Dit	maakt	ze	goed	
werkbaar	en	voorkomt	een	onnodige	bureau-
cratisering.	

Voor	wat	betreft	de	implementatie	van	de	
code	heeft	Loyalis	in	2011	belangrijke	stappen	
gezet	,	met	name	op	het	gebied	van	beheerst	
belonen	en	een	jaarlijkse	zelfevaluatie	van	de	
Raad	van	Commissarissen.	In	2012	worden	en-
kele	punten	nog	verder	opgepakt	en	afgerond.	

Het	gaat	dan	vooral	om	de	concrete	invulling	
van	het	plan	van	permanente	educatie,	de	
profielschets	voor	de	Raad	van	Commissaris-
sen	en	die	van	de	directie.	In	de	eerste	helft	
van	2012	moet	ook	de	regeling	‘beheerst	
belonen’	zoals	De	Nederlandsche	Bank	die	
voorstelt,	volledig	ingevoerd	zijn.
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Er	wordt	op	veel	plaatsen	zodanig	gesaneerd	
en	bezuinigd	dat	het	iedereen	raakt.	Tegelijker-
tijd	ondervinden	mensen	extra	onzekerheid	
door	een	terugtredende	overheid.	

Dit	betekent	dat	deelnemers	aan	pensioen-
fondsen	meer	dan	voorheen	zelf	actie	moeten	
ondernemen	om	hun	financiën	op	peil		
te	houden.	

De aanbieders én afnemers van financiële producten en 
de financiële markten hebben een bewogen jaar achter 
de rug. Dat geldt ook voor de klanten die met nieuwe 
onzekerheid en achteruitgang werden geconfronteerd. 
Deze ongunstige situatie speelt de verzekeringsmarkt al 
enkele jaren parten en grote verbeteringen zijn op korte 
termijn zeker niet te verwachten. 

Verwachtingen 
voor de toekomst
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Afnemers van verzekerings
producten heroriënteren zich: 

Ze willen meer inzicht in wat ze krijgen 

voor hun premiegeld en daar ook 

meer zekerheid over krijgen. 

 

Ze voelen de ontwikkelingen in hun por-

temonnee en zien ze terug op hun pen-

sioenoverzicht. Velen reageren sceptisch 

en nemen een afwachtende, zo niet 

afwijzende, houding aan. Wetgevers en 

toezichthouders reageren met nieuwe, 

strengere regels. Die moeten de belan-

gen van de verzekerden in de toekomst 

ten goede komen. Overal worden porte-

feuilles doorgelicht, producten herover-

wogen en zoveel mogelijk toekomstbe-

stendig gemaakt. Je ziet dat financiële 

aanbieders zich veel meer richten op de 

belangen van de klant. Bescheidenheid 

en duidelijkheid winnen het van gloed-

volle ondoorzichtige beloften. Nieuwe 

marketingwegen worden bewandeld.
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Strategie
De	polarisatie	in	de	verzekeringsmarkt,	
wetswijzigingen	zoals	het	wijzigen	van	de	
levensloopregelingen	en	de	verschuiving	van	
de	voorkeur	van	veel	klanten	van	verzeke-
ringsproducten	naar	bancaire	(garantie)	pro-
ducten	heeft	ook	gevolgen	voor	de	te	voeren	
strategie	van	Loyalis.	Bovendien	heeft	de	tur-
bulentie	op	de	financiële	markten	duidelijk	
gemaakt	hoe	sterk	de	bedrijfsresultaten	van	
Loyalis	afhankelijk	zijn	van	beleggingsresul-
taten	en	de	ontwikkeling	van	de	lange	rente.	

Deze	belangrijke	ontwikkelingen	hebben	
Loyalis	ertoe	doen	besluiten	het	huidige	ver-
dienmodel	nog	eens	kritisch	onder	de	loep	te	
nemen.	Dat	zal	één	van	de	speerpunten	zijn	
voor	2012.

In	verband	met	de	ontwikkelingen	in	de	
financiële	-	en	commerciële	markten	waarin	
Loyalis	acief	is	en	de	consequenties	daarvan	
binnen	de	APG	groep	en	Loyalis	in	het	bijzon-
der,	zal	in	2012	een	strategische	(her)orienta-
tie	plaatsvinden	waarbij	de	(interne)	organi-
satie	afhankelijk	van	de	te	maken	keuze	zal	
worden	(her)ingericht.
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Producten
Loyalis	houdt	met	goed	op	de	markt	toegesne-
den	producten,	scherpe	tarieven	en	kennis	van	
de	werkgevers	in	de	aangesloten	sectoren	be-
langrijke	troeven	in	handen.	We	kunnen	onze	
positie	versterken	door	nog	marktgerichter	te	
worden	en	de	kosten	verder	terug	te	dringen.	
Eén	van	de	kansen	die	zich	in	dit	opzicht	voor-
doet,	is	de	oprichting	van	de	premie-pensioen-
instelling	Pensional	door	onze	aandeelhouder	

(APG	Groep	NV)	als	joint	venture	met	ABN	
AMRO	Bank	NV.	Versobering	van	het	pensioen-
stelsel	noopt	zowel	werkgever	als	werknemer	
om	na	te	denken	over	aanvullende	maatrege-
len	om	verwachte	pensioenopbouw	alsnog	
te	kunnen	realiseren.	Loyalis	denkt	actief	in	
mogelijkheden	om	pensioenfondsen	en	hun	
deelnemers	collectief	of	individueel	interes-
sante	mogelijkheden	tot	opwaardering	van	
hun	pensioenen	te	bieden.	Daartoe	ontwikke-
len	we	inmiddels	polissen	voor	uitkeringsge-
rechtigden,	slapers	en	hun	familieleden.	

Bovendien	zal	Loyalis	als	uitvoerder	fungeren	
voor	de	bijbehorende	pensioen-	en	vermo-
gensbeheeradministratie.	Hiertoe	zijn	in		
2011	al	de	eerste	uitgaven	verricht.

Verder	zal	in	2012	gekeken	worden	naar	
een	mogelijke	verbreding	van	de	markt	
waarin	Loyalis	actief	is.	Daarbij	worden	met	
name	mogelijkheden	van	‘white-labeling’	
onder	zocht,	waarbij	Loyalis	haar	producten	
aanbiedt	aan	andere	partijen	die	deze	wil-
len	vermarkten	binnen	hun	eigen	markten.	
Daarnaast	is	het	aanbieden	van	bancaire	
alternatieven	voor	de	door	ons	gevoerde	ver-
zekeringsproducten	één	van	de	uitdagingen	
voor	het	komende	jaar.

Er	moet	echter	meer	gebeuren.	We	willen	nog	
dichter	bij	de	klant	komen	te	staan,	meteen	in	
actie	komen	wanneer	de	klant	daarom	vraagt.	
Daarom	gaan	we	onze	klanten	nog	nadruk-
kelijker	opzoeken.	
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Ons	beproefde	gratis	serviceconcept	de	
InkomensVooruitBlik	is	daarvoor	een	goed	
uitgangspunt.	Indien	een	klant	hiervoor	een	
machtiging	verleent,	verkrijgt	hij	hiermee	
in	één	oogopslag	inzicht	in	zijn	inkomen	bij	
(vervroegde)	uittreding,	overlijden	en	
bij	arbeidsongeschiktheid.	

We	presenteren	die	informatie	zowel	in	
cijfers	als	in	grafieken	op	basis	van	onder	
meer	de	gegevens	van	het	pensioenfonds.	
Hierdoor	kennen	wij	de	situatie	van	die	klant.	
Die	waarde	van	de	InkomensVooruitBlik	
ervaart	echter	nog	lang	niet	iedere	potenti-
ele	gebruiker.	Dat	komt	overigens	niet	zelden	
doordat	deze	het	niet	kent.	Door	de	veran-
deringen	die	gaan	optreden	vanwege	het	

pensioenakkoord	wordt	de	uitgebreide	infor-
matie	die	via	dit	instrument	wordt	ontsloten	
nog	belangrijker.

Omdat	de	Levensloopregeling	voor	nieuwe	
deelnemers	niet	langer	meer	door	de	over-
heid	toegestaan	is,	zullen	deze	producten	en	
hiermee	samenhangende	diensten	vervan-
gen	worden	door	-	in	voorbereiding	zijnde	-	
vitaliteitsregelingen	en	de	daaraan	te	koppe-
len	verzekerings-	en	bancaire	producten.

Klanten
De	afgelopen	periode	is	een	eerste	aanzet	
gemaakt	met	een	verbeterde	aanpak	van	
het	realiseren	van	klantbinding.	De	produc-
ten	die	Loyalis	aan	individuele	werknemers	

aanbiedt,	sluiten	nauw	aan	op	de	sociale	
regelingen	en	de	pensioenregeling	van	de	
werkgever.	Loyalis	hecht	er	daarom	aan	dat	
de	werkgever	de	aangeboden	producten	on-
dersteunt	en	de	werknemer	maximaal	gefa-
ciliteerd	wordt	bij	het	maken	van	keuzes.	Via	
diverse	serviceconcepten,	waarvan	de	jaar-
lijkse	InkomensVooruitBlik	en	MijnLoyalis	de	
exponenten	zijn,	worden	werknemers	inzicht	
in	en	overzicht	op	hun	financiële	situatie	
geboden.	Het	combineren	van	inkomens-
voorzieningen	die	worden	verstrekt	door	de	
overheid,	de	werkgever	dan	wel	waarvoor	de	
werknemer	zelf	heeft	gezorgd,	is	hierbij	van	
cruciaal	belang.	In	een	beveiligde	internet-
omgeving	kunnen	klanten	vrijelijk	diverse	
inkomenssituaties	simuleren.	
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Door	het	ontwikkelen	van	het	MijnZeker-
heids-concept	zal	de	werknemer	meer	dan	
voorheen	worden	ondersteund	bij	het	ver-
kennen	van	de	eigen	inkomenssituatie	in	
verschillende	contexten.	Het	nieuwe	concept	
zal	werknemers	daarnaast	nog	beter	on-
dersteunen	bij	het	invullen	van	persoonlijke	
behoeften.	Implementatie	zal	gedurende	het	
jaar	2012	gefaseerd	plaatsvinden.	

Distributie
Het	distributiemodel,	waarbij	alle	beschik-
bare	distributiekanalen	openstaan,	kan	niet	
langer	worden	gehanteerd.	Vanuit	effici-
encyoverwegingen	en	uit	kostenbeheersing	
zal	meer	dan	voorheen	worden	aangesloten	
op	de	wensen	van	de	klant.	De	klant	bepaalt		

immers	waar	en	wanneer	hij	gebruik	wenst	
te	maken	van	de	dienstverlening	van	Loyalis.	
Dit	zal	zonder	meer	ertoe	leiden	dat	de	focus	
meer	op	het	internetkanaal	wordt	gericht.	
Het	internetkanaal	zal	verder	worden	uitge-
bouwd	zodat	ook	transacties	voor	de	meeste	
producten	direct	mogelijk	worden	gemaakt.	
De	overige	kanalen	zullen	vervolgens,	naar	
behoefte	en	inzicht,	worden	aangehaakt.	
Primair	dient	de	klant	tijd-	en	plaatsonaf-
hankelijk	met	Loyalis	zaken	te	kunnen	doen.	
De	distributie	via	de	professionele	interme-
diair	zal	op	zeer	beperkte	schaal	met	enkele	
key-intermediairs	plaatsvinden.	Daarin	zal	
Loyalis	met	de	actuele	ontwikkelingen	rond-
om	(wettelijk	toegestane)	provisie	regelingen	
rekening	houden.
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Bent u 
geïnteresseerd  
of wilt u meer informatie?

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
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