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Inzicht, overzicht 
en uitzicht
Voorwoord

Loyalis is een verzekeringsbedrijf dat zich richt op de overheid, 
het onderwijs, bouw (gerelateerde) ondernemingen en 
energie- en nutsbedrijven. Onze klanten zijn werkgevers en 
werknemers. Zij ontlenen hun bestaansrecht onder andere aan 
verantwoordelijkheid nemen en zekerheid bieden. Waarden die 
het afgelopen jaar opnieuw betekenis kregen. 

In de jaren daarvoor lag de focus op termen als groter en 
meer. Ook Loyalis heeft zich daar (in haar productassortiment, 
klantportefeuille en beleggingsbeleid) door laten beïnvloeden, 
totdat de economische crisis zich in alle hevigheid ontwikkelde. 
Onze financiële resultaten bleven achter, de beleggings porte-
feuille bleek erg kwetsbaar en onze kosten waren te hoog.

Die ontwikkelingen, gecombineerd met een sterk dynamische 
omgeving, toenemende wet- en regelgeving en kritische 
klanten, noopten ons in 2012 tot een heroriëntatie op de 
toekomst. Het werd een herijking van de strategie en die is 
heel helder: terug naar de oorsprong.
 
Loyalis vangt die hiaten op in collectieve regelingen voor 
mensen die een toekomstvoorziening willen opbouwen waar 
ze zekerheid aan kunnen ontlenen. Nu en later, ook na het 
werkzame leven én voor het hele gezin. Daar biedt Loyalis 
heldere oplossingen voor, tegen een faire en marktconforme 
prijs, met een grote mate van transparantie in de kosten en in 
het rendement.



4 Loyalis NV jaarverslag 2012

Daarbij sluiten we zeker niet onze ogen voor een aantal trends 
waarmee wij, en met ons alle branchegenoten, de komende jaren 
te maken hebben. Dit jaarverslag staat dan ook vooral in het 
teken van de gesignaleerde trends en hoe wij deze op passende 
wijze het hoofd denken te kunnen bieden voor onze klanten.

Bij de heroriëntatie is de klant het belangrijkste uitgangspunt. 
Samen met APG, toonaangevende partij en onze enige 
aandeel houder, kan Loyalis het complete pakket bieden van 
vermogens beheer, pensioen en aanvullende verzekeringen. 
In die laatste categorie neemt Loyalis haar positie verstevigd 
in. Als ondernemer met eigen verantwoordelijkheid voor 
een gezond financieel resultaat, zonder franje, met trots en 
vertrouwen. Gewoon doen waar Loyalis goed in is en dat verder 
optimaliseren, zodat hoge verwachtingen van de klant, de 
aandeel houder, DNB en de AFM waargemaakt kunnen worden.

Joop Kanen, 

directievoorzitter a.i.: 

‘Loyalis is specialist 
in de verzekering 
van hiaten 
in pensioen
regelingen’



Het aantal mensen boven de 65 jaar stijgt  

van 16% in 2012 naar 24% in 2030

De vergrijzing drukt steeds 
zwaarder op de hoogte van 
de pensioenen

Trend 1
vergrijzing

Onze levensverwachting  
blijft toenemen

Meer en meer babyboomers  
gaan met pensioen

Het verlagen van aanvullende  
pensioenen komt in 2013 naderbij

Pensioenleeftijd 
stijgt 

Aantal mensen  

boven de 65

24%

16%

6%

2030

2012

1900

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



Kiezen & 
Doorpakken
vergrijzing

De producten die Loyalis, 
voortvloeiend uit Kiezen  
& Doorpak ken, op de markt 
brengt, spelen in op het 
zelf nemen van actie door
die deelnemers van 
pen  sioenfondsen die  

werk zaam heden aan APG  
uitbesteden. Deze trend zal de  
komende jaren doorzetten en 
dat betekent voor Loyalis, door 
de vraag naar passende en 
betaalbare aanvullingen,  
een reeks nieuwe kansen.

Loyalis reageert met  
speciaal productenpalet 
om pensioen hiaten op  
te lossen
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Verslag 
Raad van Commissarissen 
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Verslag van de 
Raad van Commissarissen
1. Inleiding

Hierbij bieden wij ons verslag aan over het jaar 2012. De jaarrekening 

is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en 

voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toe gevoegd 

aan de overige gegevens bij de jaarrekening. De RvC stemt in met 

het voorstel van de directie om de winst ad € 44.132.000 over 2012 toe 

te voegen aan de overige reserves van de vennootschap. Hierbij is 

nadrukkelijk een afweging gemaakt tussen het belang van relevante 

stakeholders en het borgen van de continuïteit van de vennootschap 

op de langere termijn. De ingezette strategische koerswijziging en de 

implicaties voor het verdienmodel voor Loyalis NV vragen namelijk 

solide financiële buffers voor een gezonde toekomst. Wij adviseren de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaar rekening aldus vast 

te stellen en decharge te verlenen aan de directie van Loyalis NV.

2. De positie van Loyalis NV 
en belangrijke ontwikkelingen in 2012

De crisis raakt alle financiële instellingen. Gevestigde theorieën en 

zekerheden ten aanzien van het functioneren van de financiële markten 

zijn aan twijfel onderhevig geraakt. Gebrekkige transparantie met 

betrekking tot kosten en opbrengsten, achterblijvende rendementen en 

de publieke roep om bancaire- in plaats van verzekerings oplossingen 

versterken de negatieve spiraal voor de verzekerings branche en zetten 

veel bedrijven aan tot een heroriëntatie, ook voor Loyalis.
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Nieuwe Strategie

Op 1 maart 2012 is een interim directievoorzitter, de heer Kanen, 

benoemd om tezamen met de directieleden de strategie van Loyalis te 

herdefiniëren. In overleg met de RvC is ter ondersteuning van dit proces 

het consultancybureau AT Kearney ingehuurd. 

Na een bijzonder intensieve periode, waarin meerdere afstemmingen 

hebben plaats gevonden tussen de directie Loyalis met de RvC en met de 

Raad van Bestuur van APG Groep, hebben zowel de aandeelhouder als 

de RvC hun instemming gegeven aan de nieuwe strategie van Loyalis NV.

Loyalis kiest voor de positionering “terug naar de oorsprong” en sluit 

hiermee volledig aan bij de strategie van aandeelhouder APG Groep. 

Dit betekent dat Loyalis haar focus richt op het bieden van aanvullingen 

voor hiaten in de collectieve pensioenregelingen. En dat alleen voor de 

sectoren die APG Groep bedient. 

Zo kan de APG Groep naast de uitvoering van de pensioenregeling ook 

de inkomensaanvullende arrangementen aanbieden. Daarmee blijft 

Loyalis een niche-speler in de markt voor inkomensaanvullende 

verzekeringen, zowel voor wat betreft producten als de doelgroep. 

Met de nieuwe strategie is een nieuw verdienmodel geïntroduceerd 

waarvan kostenreductie, omzetverhoging en het terugbrengen van 

de volatiliteit in het beleggingsresultaat de pijlers zijn. De RvC heeft het 

nieuwe verdienmodel en de gevolgen van de nieuwe strategie van 

Loyalis nadrukkelijk verkend met de directie. Daarbij is gesignaleerd 

dat er in de realisatie van de nieuwe strategie meer dan vroeger de 

samenwerking met APG Groep dient te worden gezocht.

In het licht van de vereiste omzetverhoging en concentratie op kern-

producten die passen in het nieuwe strategische kader, heeft de 

RvC positief geadviseerd over het inkantelen van de commerciële 

functie bij Loyalis. Daarmee kwam een eind aan de periode waarin de 

commerciële functie via een service level agreement met APG Groep 

werd ingevuld.

De inrichting van de nieuwe commerciële organisatie en het tot stand 

te brengen nieuwe marketingplan hebben in het licht van de tegen-

vallende commerciële resultaten in de afgelopen jaren de volle 

aandacht van de RvC en zullen in de uitvoering in 2013 kritisch worden 

gevolgd. Bovendien heeft de RvC gesignaleerd dat voor het slagen van 

de commerciële strategie van Loyalis een verbinding met APG brede 
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strategie noorzakelijk is. Voor het gekozen distributiemodel waarin sociale 

partners en sectoren zijn geïnvolveerd, vormt deze verbinding de basis 

voor het succes.

In het kader van het terugdringen van de volatiliteit van het beleggings-

resultaat is daarnaast het nieuwe beleggingsplan met de risicokaders 

als wezenlijk nieuw fundament onder de strategie van Loyalis uitgebreid 

aan de orde geweest. Ten aanzien van het beleggingsplan heeft de 

RvC aanbevolen, na advies te hebben ingewonnen bij de Beleggings -

adviescommissie, om de voorgestelde kaders van het risicobudget met 

name voor de langere termijn tezamen met de aandeel houder aan een 

nadere verkenning te onderwerpen. 

Consequentie van de introductie van het nieuwe verdienmodel is voorts 

dat Loyalis aanzienlijk de kosten dient te reduceren. Deze kostenreductie 

kan helaas niet worden gerealiseerd zonder verlies aan arbeidsplaatsen. 

De RvC ondersteunt daarbij het door de directie gehanteerde principe 

dat medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. 

Levensloop

De levensloopportefeuille beslaat een aanzienlijk deel van de 

verzekerings- en beleggingsportefeuille van Loyalis. De beëindiging 

van de levensloop regeling door het kabinet heeft grote impact op de 

ontwikkeling en marktpositie van de levensloop portefeuille en daarmee 

op de inrichting van de interne organisatie van Loyalis. De gevolgen 

voor kostendekking en het resultaat zijn aanzienlijk. In het overleg met de 

directie is vastgesteld dat de levensloop portefeuille een heroverweging 

verdient en dat het gewenst is daarvoor in 2013 mogelijke alternatieven 

te bespreken.

3. Resultaat 2012 en indexatie

Het jaar 2012 is met een positief resultaat afgesloten. Het resultaat is 

met name te danken aan de positieve beleggingsresultaten die Loyalis 

heeft geboekt. Tegelijkertijd bestaat het besef, dat gelet op het nieuwe 

verdienmodel, de toekomstige resultaten van het bedrijf niet meer in zo 

belangrijke mate uit de beleggingsopbrengsten dienen te komen. 
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Dit illustreert ook dat het bedrijf voor grote veranderingen staat die in 

2013 hun weerslag zullen krijgen.

Ondanks het positieve bedrijfsresultaat is de RvC de directie gevolgd 

in het besluit om voor klanten geen voorwaardelijke indexatie toe te 

passen. In dit besluit is nadrukkelijk meegewogen de consequentie 

van de overgang van het Solvency I naar het Solvency II regime en 

de implementatie van het nieuwe verdienmodel. Beide vereisen het 

aanhouden van solide financiële buffers. Een en ander is noodzakelijk 

voor het borgen van de continuïteit van de onderneming hetgeen 

ook op de langere termijn in het belang is van de individuele 

polishouders. Gegeven deze ontwikkelingen zal er in 2013 een verdere 

gedachtewisseling over de toekomstige mogelijkheden van indexatie 

plaatsvinden.

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC bestaat thans uit mevrouw Baarsma en de heren Goedvolk 

(president-commissaris), Anbeek van der Meijden en Leijnse. 

De samenstelling van de RvC is intern getoetst aan de hand van de 

deskundigheidsmatrix van DNB. Aan de hand van deze interne toetsing 

heeft de RvC vastgesteld dat hij in zijn huidige samenstelling voldoet 

aan de vereiste deskundigheid. Daar waar behoefte was aan verdere 

ontwikkeling van zijn deskundigheid heeft de RvC hier ondermeer 

invulling aan gegeven door uitvoering van het programma van 

Permanente Educatie (zie paragraaf 6).

De heer Kerstens is in september van het verslagjaar afgetreden als 

commissaris in verband met zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. 

De vrijgekomen commissarisfunctie is gerelateerd aan een voordracht 

van SFB. SFB is reeds benaderd om nieuwe kandidaten voor de positie 

voor te dragen.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijnen van de heren 

Anbeek van der Meijden en Leijnse in 2013 is in 2012 de profielschets 

voor de RvC geëvalueerd. Aan de hand van de profielschets en de 

geschiktheidsmatrix van DNB is vervolgens de procedure gestart om 

tijdig in deze commissarisposities te voorzien. 

De RvC heeft gedurende het verslagjaar acht maal vergaderd.

Nadere informatie over de leden van de RvC is opgenomen in het 

hoofdstuk Personalia.
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5. Commissies

Remuneratie- en benoemingscommissie

In het licht van de wet- en regelgeving met betrekking tot beheerst 

belonen is in 2012 binnen de commissie nadrukkelijk stil gestaan bij de 

vertaling en implementatie ervan ten aanzien van het beloningsbeleid 

voor de zogenaamde “identified staff” bij Loyalis. Zo is ondermeer 

de long term incentive beloning voor de directie afgeschaft en is de 

variabele beloning aangepast conform de nieuwe wettelijke vereisten. 

In 2012 heeft de remuneratiecommissie drie maal vergaderd.

De aangepaste beloningsregeling voor de directieleden is vastgesteld 

door de RvC. 

Bij aanvang van 2012 is door de benoemingscommissie een tijdelijk 

voorzitter, de heer Kanen, voorgedragen aan de aandeelhouder om het 

traject van de strategische heroriëntatie van Loyalis - in samenwerking 

met de overige directieleden - uit te voeren.  

In het licht van de beoogde tijdelijkheid van deze aanstelling is aan het 

einde van 2012 de werving gestart voor een structurele invulling van de 

positie van directievoorzitter. 

Audit- en Risk Committee

Het Audit- en Risk Committee is samengesteld uit onder meer leden van 

de Raad van Commissarissen en heeft tot doel om de RvC te adviseren 

over onder meer de bedrijfsvoering, de financiële verslaglegging, 

de accountants controles, het interne risicobeheer, compliance 

vraagstukken en de informatietechnologie. In navolging van de 

nieuwe wettelijke regelgeving, Code of Governance Principles, zijn 

de elementen voor de beoordeling van het risicobeheer explicieter 

in de opdracht van het Audit- en Risk Committee opgenomen. 

Het Committee heeft in het afgelopen jaar vier maal vergaderd. 

In het begin van het jaar heeft het Committee, naar aanleiding van 

de ontwikkelingen op de financiële markten en de gevolgen hiervan 

voor de beleggingsstrategie, de bijstellingen op de risicokaders en 

het risicoprotocol beoordeeld. Hierover is advies uitgebracht aan de 

RvC. Het auditplan van de Corporate Internal Audit is vastgesteld. 

Voorts heeft het Committee begin dit jaar het risicoprofiel van Loyalis met 

de Toezichthouder DNB besproken. De situatie op de financiële markten 

en de verzekeringsmarkt vormt een algemeen aandachtspunt voor DNB 

en daarnaast is onder meer de goede voortgang die is geboekt bij de 

invoering van Solvency II door Loyalis aan de orde geweest.
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In het voorjaar heeft het Committee zich laten informeren over de 

financiële verslaglegging, de jaarrekening over 2011, de accountants-

rapporten en het rapport van de externe actuaris, met bijzondere 

aandacht voor de toereikendheid van de aanwezige voorzieningen. 

Hierover is positief advies uitgebracht aan de RvC. Daarnaast is het 

afgegeven In Control Statement over 2011 aan de orde geweest, 

waarbij de gesignaleerde tekortkomingen kritisch zijn besproken en 

gewogen. Verder is het aangepaste verbeterprogramma voor interne 

risicobeheersing besproken en het programma voor de in 2012 uit 

te voeren ICS- testen. Ten aanzien van dit programma is door het 

Committee een positief advies uitgebracht.

In de daarop volgende sessies van het Audit- en Risk Committee zijn de 

financiële managementrapportage en de integrale risicomanagement 

rapportage uitgebreid besproken en is de voortgang van acties aan 

de orde geweest. Op grond hiervan heeft het Committee adviezen 

uitgebracht voor aanscherping of bijsturing van acties op het vlak 

van interne risicobeheersing. Verder is de voortgang van het Solvency 

II programma kritisch beoordeeld. In de laatste vergadering van 

het jaar is de managementletter naar aanleiding van de interim 

jaarrekeningcontrole van de externe accountant besproken alsmede de 

bevindingen uit de verschillende auditrapporten van Internal Audit.

6. Permanente Educatie

Mede op grond van de in de governance code voor verzekeraars 

opgenomen aanbevelingen is invulling gegeven aan het programma 

van permanente educatie (PE) voor de leden van de RvC. Voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het programma is samenwerking 

gezocht met NIBESVV. Het programma bestond in 2012 uit de volgende 

onderdelen: governance, ontwikkelingen in de sector, zorgplicht, 

integriteit, beleggingen en riskmanagement. 

Naar aanleiding van het programma is bovendien is voor de komende 

jaren een PE beleid geformuleerd. 
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7. Woord van dank

Wat het afgelopen jaar met name heeft geleerd is, dat oude zeker-

heden niet meer bestaan. Nieuwe wegen dienen te worden gezocht 

om kansen die zich aanbieden te grijpen om de positie van Loyalis NV 

te borgen naar de toekomst. Dankzij de inzet van medewerkers kan 

Loyalis rekenen op een stevige basis om het fundament voor een nieuwe 

toekomst te leggen. De Raad van Commissarissen bedankt dan ook de 

directie en medewerkers voor de inspanningen die in het afgelopen jaar 

zijn geleverd.

Tevens gaat een woord van dank uit naar de heer Kerstens die zijn 

werkzaam heden als commissaris voor Loyalis NV heeft beëindigd. 

De Raad van Commissarissen bedankt hem voor de prettige samen-

werking en de professionele wijze waarop hij invulling heeft gegeven 

aan zijn rol als commissaris. Hij heeft vanuit zijn specifieke kennis en 

ervaring een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en 

verdere professio nalisering van Loyalis NV. 

Bart Damoiseaux  

manager Compliance,  

Legal & Tax: 

‘Met het centraal 
stellen van klant
belang creëer je 
waarde voor de 
lange termijn’
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Preadvies van de Raad 
van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft op 8 april 2013 de jaar-

rekening van Loyalis NV over 2012 en de controleverklaring van 

PricewaterhouseCoopers 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 decharge te verlenen voor het  

door haar gevoerde beleid.

Heerlen, 8 april 2013

Raad van Commissarissen

Drs. V.I. Goedvolk (president-commissaris)

Drs. A.A. Anbeek van der Meijden 

Prof. dr. B.E. Baarsma

Prof. dr. F. Leijnse



Trend 2
verandering  
klantgedrag

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

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

Financieel bewustzijn  
van klanten neemt toe

Klanten missen nuttige transparantie over  
wat producten precies kosten en bieden

32%

In 2012 ging de 

voorkeur van 32% van 

de Nederlanders uit 

naar direct contact 

met verzeke raars boven 

andere mogelijkheden

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

21%

Shoppen  
met smartphone 
21% gebruikt soms  

een smartphone bij 

het shoppen in een 

winkel om meer  

informatie te vinden 

over de producten.

bron: Consumer 
barometer Google



Kiezen & 
Doorpakken
verandering 
klantgedrag

De laatste jaren verloren  
financiële instellingen,  
waaronder verzekeraars,  
vertrouwen van klanten.  
Die missen transparantie 
bij producten. Ze wachten af 
of kiezen voor bijvoorbeeld 
ge garandeerd banksparen. 

De weg naar herstel is 
nog lang. Loyalis toetste in 
2012 grondig de kosten en 
de begrijpelijkheid van de 
dekking van alle producten. 
Een belangrijke stap op 
weg naar werken vanuit de 
belangen van de klant.

Loyalis wil zich  
onderscheiden door de 
klant centraal te stellen
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Directieverslag 
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Een boeiend 
jaar 
Loyalis heeft een boeiend jaar achter de rug. Intern is de 
zaak goed op orde gehouden. Dat is bevestigd door een 
verlenging van de ISO certificering met een periode van 
drie jaar, wat betekent dat Loyalis volgens een planmatige 
en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement 
werkt. Met andere woorden: de bedrijfsvoering is duidelijk, 
aantoonbaar beheerst, voldoet aan wet- en regelgeving en 
speelt in op de eisen en wensen van de klant. 

Dat vond ook de Stichting Toetsing Verzekeraars die Loyalis 
dit najaar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren toekende. 
Een predikaat dat Loyalis herkenbaar positioneert als 
verzekeraar die begrijpelijk communiceert en een goede 
service levert.

De buitenwereld was in 2012 zeer dynamisch, met ontwikke-
lingen die ons als financieel dienst verlener direct raken. 
Eerder werden we al geconfronteerd met het provisie verbod. 
De aangescherpte eisen in Solvency II verleggen onze aandacht 
nog meer naar transparantie en risicomanagement.
 
Hoe gaat Loyalis deze context vertalen naar de toekomst? 
Dat werd de centrale vraag van 2012. Het werd een jaar 
van inzicht, overzicht en uitzicht. Loyalis gaat terug naar de 
oorsprong met het veranderprogramma Kiezen & Doorpakken, 
waarmee niet alleen wordt ingespeeld op ontwikkelingen, 
maar ook geanticipeerd op de toekomst.
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Terug naar de oorsprong met Kiezen & Doorpakken

Loyalis kiest alleen nog voor producten die een aanvulling vormen 

op de pensioen- en sectorale regelingen van de opdrachtgevers 

van moederbedrijf APG. Er wordt geinvesteerd in een efficient 

informatiesysteemlandschap waardoor met minder kosten beter 

aan de wensen van onze klanten voldaan kan worden. Loyalis 

neemt maatregelen om de impact van schommelingen op de 

financiële markten te verminderen. Zo is het risicoprofiel van de 

beleggingsportefeuille aangepast, wat de invloed van beleggingen op 

het bedrijfsresultaat zal verkleinen. Tot slot wordt nadrukkelijker gekoerst 

op een optimale en eigentijdse inzet van marketinginstrumenten en 

distributiekanalen. 

De strategische keuzes die Loyalis maakt, leiden tot een personele 

reductie. Tot en met eind 2015 is voorzien in een afbouw van 70 van 

de 266 formatieplaatsen in het verzekeringsbedrijf. Dit proces zal in alle 

zorgvuldigheid, veelal via natuurlijk verloop, en op basis van een goed 

sociaal plan, plaatsvinden. Om de nieuwe strategie ook daadwerkelijk 

tot uitvoering te brengen wordt gewerkt aan een HR programma 

met interventies, hulpmiddelen en activiteiten die de medewerkers in 

staat stellen om te werken aan competenties als resultaatgerichtheid, 

verandervermogen en ondernemerschap. Al deze maatregelen samen 

maken Kiezen & Doorpakken tot het integrale veranderprogramma 

dat moet leiden tot een op klanten gericht toekomstvast en financieel 

gezond bedrijf, dat inspeelt op de hierna genoemde trends in de markt.

Vergrijzing

De vergrijzing raakt Loyalis in haar portefeuille. De verwachte uitstroom 

van de komende jaren maakt dat Loyalis op zoek moet naar een 

nieuwe balans in leeftijdsopbouw en producten met een kernportfolio 

aan oplossingen die de jonge werknemer aanspreken, zoals banksparen 

bijvoorbeeld waarbij de klant op elk gewenst moment, in elke levensfase 

over zijn opgebouwd vermogen kan beschikken. Om dat te realiseren 

worden de mogelijkheden voor bancaire samenwerking onderzocht.

De vergrijzing raakt Loyalis ook intern. Veel medewerkers gaan de 

organisatie de komende tijd verlaten. Dat betekent dat ze kennis, kunde 

en ervaring gaat missen. Tegelijkertijd biedt het de kans om jong talent te 

binden en daarmee voor te sorteren op de toekomst.
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Klant

De klant is kritisch en het imago van de financiële sector is behoorlijk 

geschaad. Loyalis behandelt de klant, zoals ze zelf behandeld wil 

worden. En dat vertaalt Loyalis in alles wat ze doet. Om te beginnen 

in 2012 met een grondige toets van transparantie in kosten en 

begrijpelijkheid van producten. Toch zal de weg naar het herstel van 

vertrouwen nog lang zijn. Aan de medewerkers van Loyalis de taak om 

bij elk klantcontact in te spelen op de wensen en behoeften van de 

individuele klant. Dat doen ze aan de telefoon en ook via internet.

Social media en internet

Een belangrijke ontwikkeling is het toenemende gebruik van social 

media en internet. Daar investeert Loyalis dan ook stevig in, met het 

product MijnZekerheidsGids. Een digitale toepassing waarmee haar 

klanten de mogelijkheid wordt geboden om zelf, via internet op 

elk gewenst moment inzicht, overzicht en uitzicht te hebben op de 

inkomensvoorziening. MijnZekerheidsGids biedt het totaaloverzicht van 

pensioenen en verzekeringen, inclusief rekenmodule. Helemaal naar 

wens van de klant: snel, gemakkelijk en overzichtelijk. Uiteraard blijft 

Loyalis alle ontwikkelingen in de toekomst goed volgen en waar mogelijk 

actief op inspelen.

Wet- en regelgeving

Er is al enige tijd sprake van toenemende wet- en regelgeving. 

De meest recente zijn Solvency II en sinds 1 januari 2013 BGFO 3 

(Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen, onderdeel van de 

Wet financieel toezicht). Een begrijpelijke ontwikkeling in het licht van 

de overheid die de financiële sector wil reguleren. Geen gemakkelijke 

context, maar wel een ontwikkeling die zich uiteindelijk positief vertaalt 

in toekomstkansen, is de overtuiging van Loyalis. Nieuwe regels leiden 

immers tot vernieuwing. Loyalis draagt er zorg voor dat wordt tegemoet 

gekomen aan de aangescherpte eisen.
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Economische onzekerheid

De economische situatie tot slot, heeft nog steeds een behoorlijke 

impact op onze klant. Er is een hardnekkig gebrek aan vertrouwen en de 

consument houdt de hand op de knip. Telkens opnieuw staat hij voor de 

keuze: reserveer ik voor later, of besteed ik nu. Je kunt een euro immers 

maar één keer uitgeven. De toekomst blijft nog even onzeker en veel 

mensen kijken de kat uit de boom. Loyalis gaat deze tijd gebruiken om 

te investeren in haar bedrijf en in haar mensen, zodat ze klaar is voor de 

toekomst als de markt weer aantrekt.

Corporate Governance

Gedragscode verzekeraars

Het doel van de Governance Principes ten behoeve van de Raad 

van Bestuur (directie), de Raad van Commissarissen en de risico-

management- en auditfunctie is het consumentenvertrouwen te 

verbeteren. Deze Governance Principes bevatten ook uitgangspunten 

voor het beloningsbeleid van de verzekeraar.

De Principes kennen het “comply or explain” beginsel. Dat wil zeggen 

dat de verzekeraar de mogelijkheid wordt geboden om de principes 

naar eigen inzicht op de organisatie toe te passen. Bepalend voor de 

werking van de Code is niet de mate waarin naar de letter aan de 

Code wordt voldaan (‘afvinkgedrag’), maar de wijze waarop met de 

intenties van de Code wordt omgegaan. 

In deze paragraaf wordt getoond op welke wijze invulling wordt 

gegeven aan de Governance Principes.

Raad van Commissarissen

Loyalis kent een Raad van Commissarissen die, op basis van comple-

mentariteit en collegialiteit, onafhankelijk toezicht uitoefent op de 

directie. Invulling en samenstelling van de Raad is afgestemd op de 

omvang en complexiteit van Loyalis. Daartoe biedt een competentie-

matrix inzicht in de thans aanwezige en de benodigde competenties 

binnen de Raad. Is er een vacature, dan wordt op basis van deze 

competentie matrix een functieprofiel ontwikkeld. Commissarissen 

worden benoemd op basis van geschiktheid, deskundigheid en 

beschikbaar heid. Tevens is een programma van permanente 

educatie ten behoeve van de Raad van Commissarissen ontwikkeld. 

De vergoeding die de leden van de Raad ontvangen is passend en 
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niet resultaatsafhankelijk. De Raad houdt jaarlijks een zelfevaluatie, 

waarbij uitgangspunt is dat deze evaluatie éénmaal per drie jaar onder 

onafhankelijke begeleiding plaatsvindt. 

De Raad levert uit zijn midden de voorzitter van het Audit- en 

Riskcommittee. Dit committee heeft een voorbereidende rol richting 

de Raad van Commissarissen met betrekking tot risicogerelateerde 

onderwerpen. Zodoende is geborgd dat een periodieke beoordeling 

- op strategisch niveau - plaatsvindt over de vraag of de bedrijfs-

activiteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van 

Loyalis. 

De directie

De directie van Loyalis voert haar taken op basis van collegialiteit en 

complementariteit uit. Binnen de directie is een portefeuilleverdeling 

gemaakt waarin commerciële, operationele en risicomitigerende taken 

gescheiden zijn. De financieel directeur heeft binnen de directie de 

taak om besluitvorming van de directie op het punt van risicobeheer 

voor te bereiden. Het borgen van financiële stabiliteit is hierbij een 

prominente doelstelling. De opsplitsing van de portefeuille tussen de 

diverse bestuurders borgt dat de financieel directeur geen individuele 

commerciële verantwoordelijkheid draagt en onafhankelijk functioneert 

van commerciële taakgebieden. Ten behoeve van de directie is tevens 

een competentiematrix opgesteld. In geval van een vacature wordt het 

profiel voor de desbetreffende functie afgeleid van de matrix.

De directie weegt bij besluitvorming alle belangen mee, waaronder 

de belangen van de cliënten, aandeelhouder en medewerkers. 

Het klantbelang wordt hierbij centraal gesteld. Als blijk hiervan heeft 

de directie van Loyalis een moreel-ethische verklaring ondertekend. 

Medewerkers worden bij indiensttreding op het belang van de moreel-

ethische aspecten gewezen. Tevens tekent iedere medewerker de 

“Code of Conduct” en dient zich hiernaar te gedragen. 

Ook de leden van de directie nemen deel aan het programma van 

permanente educatie. De Raad ziet hierop toe. Tevens keurt de Raad 

van Commissarissen de competentiematrix voornoemd en, in geval van 

een vacature, het functieprofiel goed. Dit garandeert de deskundigheid 

van de directieleden. 
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Risicomanagement functie

Binnen Loyalis is een Risicomanagement en een Compliance functie 

ingericht. Met de uitvoering van de “ORSA” (Own Risk and Solvency 

Assessment) vindt een jaarlijkse risicoanalyse door de directie 

plaats waarin de belangrijkste risico’s gedefinieerd en vervolgens 

gemitigeerd worden. Het risicobeleid – waaronder de risicobereidheid, 

kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag – wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.

Tevens is binnen Loyalis een Product Goedkeuringsproces van kracht 

waarin – alvorens producten op de markt worden gebracht – een 

zorgvuldige afweging van risico’s plaatsvindt. Naast het Product 

Goedkeuringsproces voor nieuwe producten kent Loyalis een Product-

review proces voor bestaande producten. Door middel van dit proces 

worden verzekerings producten periodiek gereviewd en beoordeeld op 

passendheid en rentabiliteit. Hierin worden de Risicomanagement en de 

Compliance functie expliciet betrokken.

Internal Audit functie

De internal auditfunctie heeft tot taak te beoordelen 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 

de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de 

verzekeraar en rapporteert hierover aan de Raad van Commissarissen. 

De opdracht daartoe wordt vastgelegd in het jaarlijks op te maken 

auditplan.

Internal audit rapporteert aan de directie en heeft een directe lijn naar 

de voorzitter van de Audit- en Risk Committee. Deze bevoegdheden zijn 

vastgelegd in het Audit Charter. De externe accountant neemt daarbij 

kennis van de uitgevoerde werkzaamheden van Internal Audit ten 

behoeve van de processen die de financiële verslaglegging raken.

De opdracht voor de jaarrekeningcontrole is belegd bij de externe 

accountant (PwC). 
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Beloningsbeleid

Loyalis committeert zich aan de Regeling Beheerst Belonen. Deze regeling 

schrijft een zorgvuldig, beheerst en duurzaam belonings beleid voor 

waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn doelstellingen van 

de verzekeraar en het maatschappelijk draagvlak en waarin verloning op 

deugdelijke en onderbouwde wijze plaatsvindt. Om optimaal transparant 

te zijn heeft Loyalis in het verslagjaar haar beloningsbeleid en het 

remuneratie rapport op haar website openbaar gemaakt. 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en 

evalueren van het beloningsbeleid voor leden van de directie. De Raad 

keurt dit goed en ziet toe op de uitvoering door de directie. Daartoe laat 

de Raad zich bijstaan door een remuneratiecommissie.

Naast de remuneratiecommissie kent Loyalis ook een toetsings-

commissie. De toetsingscommissie wordt betrokken bij de belonings-

cyclus, waaronder het vaststellen en het evalueren van de targets. 

De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks de variabele en vaste 

inkomens van de identified staff. Daarbij ziet de Raad erop toe dat het 

totale inkomen van een lid van de identified staff in redelijke verhouding tot 

het vastgestelde beloningsbeleid binnen de verzekeraar staat. 

Bij toekenning van een variabele beloning aan een lid van de directie 

wordt rekening gehouden met de lange termijn component door 

aansluiting van de targets hierop. Binnen Loyalis is er vooralsnog niet voor 

gekozen om variabele beloning in financiële instrumenten of anderszins 

te doen plaatsvinden. Een dergelijke keuze zou niet aansluiten bij de 

(vennootschappelijke) ondernemingsstructuur van Loyalis. De variabele 

beloning bedraagt maximaal 40% van het vaste salaris voor de 

directie voorzitter en maximaal 25% van het vaste salaris voor overige 

bestuurders. Bij toekenning van de variabele beloning spelen naast 

financiële targets ook niet-financiële targets een belangrijke rol. Tenslotte 

is vastgelegd dat de Raad van Commissarissen de bevoegdheid heeft 

om een, naar later blijkt, ten onrechte aan een bestuurder toegekende 

variabele beloning terug te vorderen.
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Wet Bestuur en Toezicht

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. 

Op grond hiervan is een toelichting vereist indien de zetels in de raad 

van bestuur of de raad van commissarissen, voor zover deze zetels zijn 

verdeeld over natuurlijke personen, niet evenwichtig zijn verdeeld over 

vrouwen en mannen als bedoeld in artikelen 166 en 276 van Boek 2 BW. 

Zowel de directie alsmede de Raad van Commissarissen heeft in het 

verslagjaar geen evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen 

gekend. Bestuurders en commissarissen worden benoemd op basis 

van een competentiematrix, waarbij de invulling van vacatures in het 

verslagjaar op basis van deze matrix niet tot een evenwichtige verdeling 

geleid heeft. Bij de invulling van toekomstige vacatures zal zoveel 

mogelijk rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen 

ter zake.
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Risico
management
Strategisch

Met het veranderprogramma Kiezen & Doorpakken heeft Loyalis 

gekozen voor een strategie en verdienmodel dat in beleving van de 

directie het meest toekomstvast is. 

Het zwaartepunt van de activiteiten binnen het programma Kiezen & 

Doorpakken lag in de eerste helft van 2012. Focus lag bij het bepalen 

van de nieuwe strategische richting, met expliciete aandacht voor 

bijbehorende risico-analyse. Relevante risico’s in dit verband zijn:

•  risico’s rond de ontwikkeling van een brede commerciële strategie 

in samenwerking met APG

•  de toegenomen politieke ontwikkelingen rond onze producten portfolio 

(met levensloop als actueel thema)

•  de risico’s verbonden aan de beoogde verschuiving naar collectieve 

contracten

•  risico’s rond de uitvoering van de migratie naar de nieuwe strategie

•  risico’s rond tempoverschillen in de migratie: bijvoorbeeld risico-

reductie beleggingen en verkleining kostendekking verlopen sneller 

dan kostenreductie.

Financieel

Loyalis bepaalt een risicobudget op basis van de strategisch gewenste 

positionering (inclusief product- en prijsbeleid) en de risicotolerantie. 

Het aanwezige en toegestane risicobudget wordt vertaald naar het 

beleggingsbeleid met als toetspunt een jaarlijkse intern uitgevoerde 

ALM-studie. Voor Loyalis is beheersing van de financiële risico’s - en dan 
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met name de mismatchrisico’s (tussen beleggingen en verplichtingen) - 

essentieel voor het totale risicoprofiel.

Een kernonderdeel van Kiezen & Doorpakken is het terugdringen 

van het te nemen totale risico. Hierbij is met name gefocused op de 

beleggingsrisico’s. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zover mogelijk 

terugbrengen van de aandelen-exposure: in de loop van 2012 zijn de 

liquide aandelenposities voor eigen rekening volledig afgebouwd.

De financiële risico’s worden primair in Asset/Liability context beheerst 

binnen het geldende risicokader. Loyalis hanteert, met het oog op de 

rendementsverwachting, spreadrisico als primair mismatchrisico.  

Rente- en valutarisico worden beperkt door inzet van derivaten. 

Risico’s en posities worden continu bewaakt en zo nodig bijgestuurd. 

De verzekeringtechnische risico’s - waarvan langleven, kortleven en 

arbeidsongeschiktheid de grootste zijn - worden beheerst door een strikt 

acceptatiebeleid en deels met behulp van herverzekering.

Marcel Thijssen, manager 

Risk management: 

‘Hoeveel geld 
zouden we op dit 
moment moeten 
hebben en 
hoeveel hebben 
we werkelijk?’
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Overig

Operationele risico’s krijgen veel aandacht en worden beheerst 

door middel van een uitgebreid systeem van controlemaatregelen 

die regelmatig getest worden door de afdeling operationeel risico-

management en door de directie worden beoordeeld. Daarbij wordt 

voortdurend gezocht naar verdere verbetering van het in kaart brengen, 

het analyseren,het beheersen en het monitoren van de risico’s. 

Het compliance risico heeft in de kern een tweeledig karakter. 

Enerzijds bestaat het risico dat Loyalis niet voldoet aan vigerende wet- 

en regelgeving, anderzijds is er sprake van een reputatierisico als gevolg 

van mogelijk onoorbaar handelen door medewerkers. Het eerste risico 

wordt beheerst door de werking van een interne Commissie Monitoring 

Wet- en Regelgeving (CMWR). Het tweede risico wordt beheerst door 

de implementatie van de interne Code of Conduct en de hieraan 

gekoppelde maatregelen.

Risicobeheerorganisatie binnen Loyalis

Organisatie

Loyalis onderscheidt drie veranwoordelijkheidsniveaus in risicobeheer, 

ook wel de ‘three lines of defence’ genoemd:

•  De eerste lijn is de lijnorganisatie (inclusief de afdeling Investments) die 

primair verantwoordelijk is voor het onderkennen van risico’s en de 

beheersing daarvan. 

•  De tweede lijn wordt gevormd door de afdeling risicomanagement die 

de beheersing van deze risico’s toetst en hierover rapporteert. 

•  De derde lijn is de onafhankelijke interne audit-functie die de opzet, 

het bestaan en de werking van de risico organisatie en operatie toetst.

Het Risk Management Committee (RMC) monitort en evalueert het 

totale risicoprofiel van Loyalis. Het RMC adviseert de directie inzake 

risicokaders, ALM en beleggings plan alsmede solvabiliteit.

Het doel van het RMC is beheersing van de financiële en operationele 

risico’s door kaderstelling en monitoring. Het merendeel van de markt-

risico´s wordt gemeten met specifieke modellen. 

Op frequente basis wordt het risicoprofiel van de portefeuille gevolgd 

net als de belangrijkste marktrisico’s. In de periodieke risico rapportage 
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wordt een integraal beeld van alle risico’s (inclusief de actuariële risico’s) 

gegeven.

Naast het RMC is er het Investment Management Committee (IMC) 

met de focus op rendement binnen risicokaders. Het IMC heeft als doel 

met integraal balansmanagement en allocatiebeslissingen, binnen de 

risicokaders, een goed rendement/intrestresultaat te behalen. In het 

IMC worden de verwachtingen met betrekking tot de economie en 

de financiële markten uitgesproken voor 12 maanden. Dit kan naast 

het benutten van kansen binnen risicokaders ook betekenen het terug-

brengen van risico’s in de portefeuille om het resultaat en de solvabiliteit 

te beschermen.

Risicomanagement participeert in de management team 

vergaderingen van de drie directieleden/ portefeuille houders en brengt 

daar bespreek punten en risico management onderwerpen in. Tevens is 

Risico management vertegen woordigd in de relevante stuurgroepen 

(zoals die van Solvency II). De directie van Loyalis is eindverantwoordelijk 

voor zowel de kader stelling als het beleggingsbeleid. 

De interne accountant voert systematisch en planmatig audits uit, 

onder meer op het gebied van operationeel risico en Solvency II 

deelprojecten. Zijn werkprogramma is vastgelegd in het Auditplan en 

de bevindingen en aanbevelingen komen ter tafel in directie-overleg, 

management teams en stuurgroepen.

Risicomanagement is een belangrijk aandachtsgebied voor de Raad 

van Commissarissen en het Audit- en Risk Committee. Hierbij komt met 

name het operationeel risico aan bod, waarbij het In Control Statement 

een kernonderwerp is. Op beleggingsgebied laat de directie zich 

tevens adviseren door een beleggings adviescommissie met externe 

deskundigen. Voor de samenstelling van deze commissie wordt 

verwezen naar de Personalia, pagina 149. 

Eind 2012 is een extern assessment uitgevoerd op het risico management 

van Loyalis. De gesignaleerde verbeterpunten zijn in een plan van 

aanpak verwerkt dat momenteel wordt uitgevoerd.
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Kaderstelling 

Door Loyalis wordt het risico van verlies door ongunstige prijswijzigingen 

in de financiële markten gekwantificeerd in de ALM-analyse en 

in de reguliere risicorapportage. Daarnaast wordt ruimte gegeven 

(in de vorm van bandbreedtes) die kan worden ingezet bij zowel 

allocatiebeslissingen (actief beheer van de liquide assets en regio´s) als 

selectiebeslissingen (actief beheer binnen de assets).

In haar beleggingsbeleid 2009-2012 heeft Loyalis de volgende 

kernpunten:

•  Integraal Balansbeheer: de verzekeringsproducten zijn, met de 

verplichtingen als uitgangspunt, in homogene productgroepen 

ingedeeld en per productgroep wordt het beleggingsbeleid 

geformuleerd.

•  Integraal Risicomanagement: risico’s worden top down beheerd over 

de hele balans.

•  Verfijning in de uitvoering vermogensbeheer met als doel de focus op 

zuivere mandaten, d.w.z. aansluiting houden op beleggingstrategie 

Loyalis en vanuit Loyalis ‘grip’ houden via beleggingsrichtlijnen op de 

uitvoering vermogensbeheer en minder bewegingsvrijheden voor de 

externe managers. Mandaten worden in principe passief beheerd, 

tenzij er goede redenen zijn om actief beheer toe te staan. 

Loyalis laat het risicokader zoveel als mogelijk anticiperen op de regel-

geving zoals die onder Solvency II van toepassing zal zijn. Solvency II 

onderscheidt een groot aantal risico’s. Deze worden gekwantificeerd op 

basis van het verlies dat zich eens in de 200 jaar zou kunnen voordoen 

(de zogenaamde 99,5% zekerheid). Via correlatiematrices wordt dit 

getotaliseerd tot het bedrag dat in zo’n worst case situatie verloren zou 

kunnen gaan. Loyalis is van mening dat deze systematiek ook voor haar 

passend is. 

Processen

Het risicobeheersingsproces heeft de afgelopen jaren een grote 

ontwikkeling doorgemaakt. Er wordt gestuurd door middel van een  

Plan-Do-Check-Act cyclus op een aantal regelkringen, waarbij 

13 beheers doelstellingen (basisvereisten) onderscheiden, 

gedocumenteerd en beheerst worden.

Het gehele proces is tevens vastgelegd in het handboek risico-

management dat jaarlijks geactualiseerd wordt. 

Naast het al bestaande jaarplanproces (met een accent op omzet 

en kosten), is een ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) proces 
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ontwikkeld, waarin risico centraal staat. Na een eerste start in 2011 is 

in het verslagjaar een meer uitgebreide ORSA gehouden. Deze is qua 

opzet en rapportage gebaseerd op de richtlijnen van het Verbond van 

Verzekeraars.

Investeringsprocessen (bijvoorbeeld projectaanvragen) zijn ook voorzien 

van een risicohoofdstuk: de ambitie bestaat om dit uit te breiden naar 

elk beslissingsvoorstel.

Informatie

Maandelijks bespreekt Loyalis (RMC en directie) verschillende risico-

rapportages over onder meer de beleggingen, de voorzieningen en 

de solvabiliteit. De directie wordt elke maand middels de reguliere 

maandrapportage geïnformeerd over de key risks. Daarnaast wordt 

elk kwartaal een uitgebreide, integrale risicorapportage opgesteld en 

besproken in het Risk Management Committee. Tevens wordt het Audit- 

en Risk Committee hierover geïnformeerd.

Cultuur

Loyalis streeft bedrijfsbreed naar een risicobewuste cultuur. In het kader 

van het lopende transformatieproject en de ambities die daarin zijn 

gesteld is ook cultuurverandering een actiepunt. 

Voor een nadere detaillering rondom het risicomanagement van 

Loyalis NV verwijzen we naar het hoofdstuk Risicomanagement van dit 

jaarverslag. Daar gaan we tevens in op de diverse deelrisico’s.

Kapitaalbeheer

Uitgangspunt van het kapitaalmanagement is dat Loyalis een solide 

verzekeraar is. Concreet betekent dit dat Loyalis ruim aan de minimale 

solvabiliteitseisen van de toezichthouder wil voldoen. Deze eisen zijn 

nu nog gebaseerd op Solvency I. In haar kapitaalbeheer houdt Loyalis 

eveneens nadrukkelijk rekening met de verscherpte eisen volgens 

Solvency II.

Loyalis heeft geen rating en heeft geen financieringsconvenant of vergelijk-

baar met een bank: hieruit vloeien dus geen randvoorwaarden voort. 

Loyalis is een 100%-dochter van APG Groep. De aandelen van 

APG Groep worden gehouden door de Stichting Pensioenfonds ABP en 

Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid. APG Groep gaat er van uit dat 

Loyalis zelfstandig in staat is om aan de gestelde rendementseisen te 

voldoen. 
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Uitgangspunt is dat Loyalis, conform wet- en regelgeving, goed 

gekapitali seerd is en dat het risicomanagement zodanig is dat de 

kans op het doen van een beroep op de aandeelhouder beperkt is. 

Op basis van deze uitgangspunten voert Loyalis het beleid dat er 

een redelijke kapitaalsmarge dient te zijn.

Loyalis heeft de laatste jaren haar solvabiliteitspositie uitgerekend op 

Solvency II-grondslagen waarbij het standaard model is toegepast. 

In alle jaren zijn zowel onze Leven- als onze Schade-activiteiten ruim 

boven de 100% solvabiliteitskapitaalsvereiste gebleven. In de in 2012 

uitgevoerde parallel run, per ultimo 2011, had Loyalis Leven een SCR 

van 162% en Loyalis Schade een SCR van 132%. 

Onder Solvency I bevindt de solvabiliteitspositie zich met 284% eveneens 

ruim boven de vereiste en de interne norm (150%).

Voor de samenstelling van het kapitaal heeft Loyalis een voorkeur voor tier 

1 kapitaal (kapitaal dat volledig tot het aanwezige vermogen geteld mag 

worden). In de ORSA-sessies 2012 is dit nadrukkelijk tot beleid verheven. 

Hieropvolgend zijn de al een aantal jaren bij Leven en Schade aanwezige 

achter gestelde leningen (tier 2), ten bedrage van respectievelijk € 43 en 

€ 7 miljoen, per ultimo 2012 omgezet in gestort kapitaal (tier1).

Solvency II

Centraal bij Solvency II staat dat een verzekeringsmaatschappij 

voldoende kapitaal aan dient te houden om hiermee te allen tijde 

aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Dit moet leiden tot een 

efficiënter systeem voor de verzekeraars waarin sterk risicobeheer 

wordt beloond. Wij zijn van mening dat Solvency II zal leiden tot meer 

transparantie waardoor het voor klanten, toezichthouders en andere 

belang hebbenden eenvoudiger wordt om verzekeraars met elkaar te 

vergelijken. Uiteindelijk moet Solvency II ook leiden tot meer zekerheid en 

vertrouwen voor polishouders en andere stakeholders die hun geld aan 

verzekeraars toevertrouwen. 

Solvency II is gebaseerd op drie pilaren:

1.  Kapitaalvereisten - welk kapitaal moet er tegenover een bepaald 

risicoprofiel worden aangehouden?

2.  Eisen aan het governance en risicomanagement raamwerk van de 

verzekeraar.

3.  Eisen aan de transparantie van de verzekeraar die zijn vertaald in 

rapportagevereisten zowel in de richting van de toezichthouder als 

van het publiek. 



34 Loyalis NV jaarverslag 2012

In 2012 zijn verdere stappen gezet door Loyalis ter voorbereiding op 

Solvency II ondanks de momentele onzekerheid op Europees niveau 

ten aanzien van de vermoedelijke implementatie datum, zijnde 1 januari 

2016. De uitkomsten (van het proces) van de door de DNB voorgeschreven 

parallel run heeft nadere inzichten verschaft, mede ten behoeve van de 

ORSA, die in 2012 voor de tweede keer is uitgevoerd. 

Daarnaast zijn voorgeschreven governance principes en vastgesteld 

beleid op vele punten intussen reeds effectief. 

De inspanningen ter verkrijging van een gestructureerde rapportage-

straat zijn voortgezet. Deze moeten ertoe leiden dat op een efficiënte 

wijze invulling kan worden gegeven aan de verplicht gestelde en 

uitvoerige set van (nog niet definitieve) rapportagevereisten. 

Het jaar 2013 zal in het teken staan van het implementeren van een 

geïntegreerd rapportageproces waarvan de gebouwde rapportage-

straat onderdeel uitmaakt.

Vooruitlopend op de invoering van Solvency II heeft Loyalis in eerdere 

jaren deelgenomen aan de QIS studies (Quantitative Impact Studies). 

In de risicoparagraaf (zie hoofdstuk Risicomanagement van de 

jaarrekening) is al zoveel mogelijk rekening gehouden met de schok-

effecten zoals die onder Solvency II zijn voorgeschreven.

Aad van der Klugt, 

directeur Loyalis: 

‘We moeten altijd 
kunnen uitleggen 
wat we kosten’
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Duurzaam ondernemen

Loyalis sluit qua duurzaam ondernemen aan op het beleid van de 

APG Groep. Een beleid dat gericht is op bedrijfsbeslissingen waarbij 

niet alleen rendement telt, maar ook de gevolgen voor mens en milieu. 

Voorzover Loyalis gebruik maakt van de interne dienstverlening binnen 

APG Groep profiteert zij op die manier van de meerwaarde van het 

streven naar duurzaamheid.

Verantwoord beleggen

APG en daarbij Loyalis neemt haar maatschappelijke verantwoordelijk-

heid door namens haar opdrachtgevers verantwoord te beleggen 

op basis van goede afspraken met externe managers en een 

eigen asset management apparaat. Een analyse van de mogelijke 

duurzaamheidrisico’s én het toetsen daarvan maken daar onderdeel 

van uit.

Betrokken bij de regio 

APG is medeoprichter van het samenwerkingsverband Parkstad AanZet 

(Rabobank, Woningstichting Weller, Monuta en Roda JC). 

Parkstad AanZet heeft als doel om maatschappelijk betrokken 

ondernemen regionaal op de kaart te zetten. De eerste activiteit vindt 

plaats in de vorm van de Maatschappelijke Beursvloer op 25 april 2013. 

Samenwerken aan vitaliteit

Active Aging is een belangrijk onderdeel in het HR beleid van 

Loyalis. Met de expertise die we in huis hebben, streven we ernaar 

om de vitaliteit van de medewerker op een effectieve manier op 

peil te houden. Nu speelt vergrijzing van het personeelsbestand 

voor alle bedrijven en organisaties in de regio Zuid-Limburg een rol. 

Aanleiding voor de gemeente Maastricht om actief bezig te zijn met het 

ontwikkelen van een innovatief ouderenbeleid. Reden voor ons om de 

handen in elkaar te slaan en onze actieve bijdrage te leveren aan een 

tweetal regionale conferenties over Active Aging.

Onderwijs voor ieder kind

Loyalis is al een aantal jaren betrokken bij het internationale project 

‘Elke dag een werelddocent’. De Stichting Edukans betrekt ieder jaar 

duizenden leerlingen in Nederland bij het onderwijs in ontwikkelings-

landen. 
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Meer kans op de arbeidmarkt

Nieuw is de aandacht voor social return als onderdeel van het 

aanbestedings traject bij een werkgever dat eind 2012 uitmondde in een 

nieuw contract. Met social return bieden we kansen aan mensen met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Verantwoord ondernemen

Loyalis voldoet in 2012 aan de eisen die gesteld worden door de 

ISO 14001 milieumanagementnorm. Het milieumanagementsysteem 

is van toepassing op het beheer van gebouwen en installaties, 

terreinen, catering, schoonmaakwerkzaamheden, veiligheid, 

document productie, inkoop en logistiek. In breder verband nemen 

we onze verantwoordelijkheid door onze medewerkers te faciliteren 

bij hun jaarlijkse deelname aan sociaal maatschappelijke projecten. 

Daarnaast organiseren we activiteiten om het bewustzijn over het 

belang van duurzaamheid bij de eigen medewerkers te blijven 

verhogen. 
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Kerncijfers 
Loyalis NV (x € 1 miljoen)

2012 2011 2010 2009 2008

Belegd vermogen 2.868 2.814 3.064** 2.830** 2.647**
- Voor eigen risico 2.641 2.593 2.821 2.600 2.434
- Voor risico polishouders 227 221 243 231 213

     
Eigen vermogen 271 227 254 163 118

Solvabiliteitsratio Verzekeringsgroep onder Solvency I 284% 239% 293% 242% 234%

Voorziening verzekeringsverplichtingen 3.308 3.107 3.022 2.931 2.759
- Voor eigen rekening 3.081 2.886 2.779 2.700 2.546
- Voor risico polishouders 227 221 243 231 213

Beleggingsrelateerde activa versus verzekeringsverplichtingen* 102% 102% 105% 101% 101%

Baten      
- Verzekeringspremies 372 389 388 446 623
- Beleggingsopbrengsten 348 94 200 235 -209

     
Bedrijfslasten 119 105 105 106 93

Totaalresultaat na belasting 44 -32 42 51 -202
 

Totaal fte´s Loyalis (gemiddeld) 418   431 477 522 551 

De gepresenteerde cijfers over 2010 bevatten een stelselwijziging, 

waarbij de cijfers van het voorgaande boekjaar zijn aangepast. Voor de 

inhoudelijke toelichtingen wordt verwezen naar de jaarrekening 2010. 

*  In deze ratio zijn de vorderingen op de herverzekeraar in mindering 

 gebracht op de opgenomen verzekeringsverplichtingen 

** tegen Net Asset Value (NAV)
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Toelichting bij 
Kerncijfers Loyalis NV
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

2012 was, net als in voorgaande jaren, ook het jaar waarin recentere 

inzichten in de overlevings kansen van de Nederlandse bevolking 

ontstonden. Binnen de verzekerings- en pensioenwereld heeft dit geleid 

tot een verdere verscherping van de te treffen voorzieningen voor 

toekomstige (verzekerings)verplichtingen. 

Ook Loyalis heeft met deze nieuwste trendontwikkeling rekening 

gehouden. Ultimo 2011 zijn de voorzieningen voor de belang-

rijkste producten van Loyalis, waarbij het langleven risico een 

rol speelt, gebaseerd op de Generatietafels van het Verbond 

(Generatietafel 2008), waarbij rekening is gehouden met de trend 

zoals het CBS die in 2010 heeft gepubliceerd. In 2012 is, net als in 2010, 

uit een aantal onderzoeken gebleken dat de dalende sterftetrend 

verder aanhoudt. Het CBS publiceerde ultimo 2012 een nieuwe sterfte-

tafel. Loyalis heeft de trend, die in deze CBS-sterftetafel verwerkt is, 

overgenomen. De totale extra reservering bedroeg € 17 miljoen voor 

belastingen. Daarnaast is uit het intern grondslagenonderzoek gebleken 

dat voor het product, de lijfrenten zonder indexatie, de sterfte frequenties 

lager zijn dan de gehanteerde kans. Voor deze categorie zijn de sterfte-

kansen additioneel verlaagd met de factor 87%.



39 Loyalis NV jaarverslag 2012

Beleggingsgerelateerde activa minus verzekeringsverplichtingen

De ratio beleggingsgerelateerde activa ten opzichte van verzekerings-

verplichtingen is gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Belangrijke 

kant tekening hierbij is dat de ingenomen positie in liquiditeiten sterk is 

toegenomen. Dit is vooruitlopend op een omvangrijke herstructurering 

van de beleggings portefeuille in het kader van Kiezen & Doorpakken 

én de nieuwe wetgeving met betrekking tot het fiscaal faciliëren van 

voortijdige opnames van opgebouwde levenslooptegoeden.   

Solvabiliteit

Loyalis NV bewaakt haar kapitaal met behulp van interne solvabiliteits-

marges die in lijn liggen met de door de DNB voorgeschreven minimum 

vereisten voor de levens- en schadeverzekeringstak.

Het netto totaalresultaat van € 44 miljoen zal volgens het voorstel van 

de directie worden toegevoegd aan de overige reserves. Hiermee is de 

solide vermogenspositie van de verzekerings groep verder versterkt. Per 

saldo is de solvabiliteitsmarge van de verzekerings groep sterk verbeterd 

van 239% naar 284% per ultimo 2012.

De solvabiliteitsmarges na verwerking van de prudentiële filters 

bedragen per ultimo 2012 voor Loyalis Schade NV 696% en voor Loyalis 

Leven NV 203%. 

Premieomzet

De keuzes van ons herijkingsprogramma waren reeds in 2012 zichtbaar; 

er zijn in de tweede helft van 2012 alleen nog producten aangeboden 

die enerzijds passen in het afgeslankte productenpalet en die een 

positieve bijdrage aan de intern gestelde rendementseis leveren.

De effecten hiervan vallen samen met enkele externe ontwikkelingen: 

de premieopbrengsten van onze Levenproducten zijn gedaald naar 

een niveau van € 262 miljoen. Deze daling is vooral een gevolg van de 

politieke ontwikkelingen om Levensloop niet langer fiscaal te faciliteren.

Bij Schade is het premieopbrengstniveau op peil gehouden (€ 110 miljoen) 

dankzij onze sterke arbeidsongeschiktheids portefeuille. 

Beleggingsopbrengsten

Eén van de gemaakte keuzes ten aanzien van Kiezen & Doorpakken 

is het terugdringen van de volatiliteit van de resultaten als gevolg van 

ontwikkelingen op de financiële markten. Loyalis heeft vooruitlopend op 

de nieuwe strategie in 2012 al stappen gezet door posities in aandelen 

voor eigen rekening en risico nagenoeg af te bouwen. Daarnaast is de 

spreadgevoeligheid van de bedrijfsobligaties ten opzichte van 2011 

verlaagd. 
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Tevens zijn staatsobligaties met een verhoogd credit risk (m.n. de Zuid-

Europese landen) relatief verlaagd  in de portefeuille in vergelijking met 

de benchmark.

De rente is in 2012 op alle looptijd segmenten (zowel middellang als lang),  

net als voorgaande jaren, verder gedaald waardoor een positief 

beleggings rendement kon worden gehaald op de vastrentende 

waarden portefeuille. De hoge beleggingsopbrengsten over 2012 

kunnen dus voor een belangrijk deel worden verklaard door deze 

rentedaling; daarnaast is de staatspread en spread op bedrijfs   - 

obligaties relatief fors gereduceerd over 2012. Met name private equity, 

heeft over 2012, in tegenstelling tot 2011, eveneens behoorlijk positief 

gerendeerd.

Bedrijfslasten

In 2012 is een eerste stap gezet richting een kostenvolume dat past bij de 

omzetambitie zoals uiteengezet in het programma Kiezen & Doorpakken. 

Het aantal arbeidskrachten (in fte) is reeds met ruim 6% afgenomen. 

De stijging van de bedrijfslasten ten opzichte 2011 is voornamelijk terug 

te voeren op een aantal bijzondere lasten die in 2012 genomen zijn. 

De belangrijkste hiervan betreft de gevormde voorziening voor afvloeiing 

van personeel van ruim € 13 miljoen. 

Daarnaast is als gevolg van de gemaakte keuzes binnen Kiezen & 

Doorpakken het handhaven van de resterende boek waarde van alle 

geïdentificeerde immateriële vaste activa niet langer gerechtvaardigd. 

De hiermee samenhangende afwaardering (bijna € 7 miljoen) is 

eveneens in de bedrijfslasten opgenomen. Ten slotte is rekening 

gehouden met een afkoopsom ten bedrage van ruim € 7 miljoen aan 

Stichting Pensioenfonds ABP als gevolg van een wijziging in de arbeids-

voorwaarden van het zittende personeel en een ingeschatte overgang 

naar het APG ondernemings pensioenfonds in 2013.

Bert Offermans, manager  

Investments Loyalis: 

‘De aanspraken 
van de klant zijn 
keihard’
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Toekomst

De pensioenregelingen zullen naar verwachting verder 
versoberen. Ook decollectivisering biedt kansen voor Loyalis 
binnen de strategie van APG. 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 uitgangspositie waarmee we onze relaties 
kunnen begeleiden in het anticiperen op ontwikkelingen 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, 

te weten onze arbeidsongeschiktheids- en nabestaanden pensioen-

produkten, werken aan de ingezette kostenreductie van in totaal 20% 

in drie jaar tijd en aan een conservatiever beleggingbeleid. Het nieuwe 

verdien model zal stabieler en beter voorspelbaar zijn en dat stelt ons 

weer in staat om de nieuwe koers verder vorm te geven.

Personeel

De nieuwe inrichting van Loyalis is in het voorjaar van 2013 daadwerkelijk 

van start gegaan. Vanaf dat moment kan het leidinggevend kader 

de volgende stappen gaan zetten. Onze medewerkers begrijpen de 

beweging. Ze weten dat er iets moet gebeuren en dat we afscheid 

moeten nemen van een aantal collega’s. Dat doen we geleidelijk en 

zorgvuldig. 
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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 veranderingen, zodat we samen verder bouwen aan die 

ondernemende, klantgerichte organisatie met een gezond financieel 

resultaat.

Resultaat

De recente regeringsbesluiten ten aanzien van het afbouwen van de 

levensloopregeling en het niet doorgaan van vitaliteitsparen zullen 

naar verwachting een grote impact hebben op zowel premieomzet 

als resultaat. Het veranderprogramma Kiezen & Doorpakken staat in 

2013 in het teken van investeren in de toekomst met een geïntegreerd 

informatiesysteemlandschap en in de verdere afbouw van ons 

personeelsbestand. Daarnaast gaan we het nieuwe beheerstere  

beleggings risicobeleid tot uitvoer brengen. Een jaarprogramma dat 

maakt dat we voor 2013 terughoudend zijn in het afgeven van een 

resultaat verwachting. In 2014 kunnen we naar verwachting de eerste 

resultaten van een toekomstbestendig verzekerings bedrijf laten zien. 

Wim Vliex,  

Financieel directeur: 

‘Juist in turbulente 
tijden bieden wij 
de producten 
voor blijvend 
goede inkomens
zekerheid’
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Met 
dank
2012 was een zeer bewogen jaar. In het voorjaar namen we 
afscheid van de heer Mesters en de heer Faut. Twee zeer 
gewaardeerde directieleden die in de afgelopen jaren een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van 
Loyalis als pioniersbedrijf naar Loyalis, de solide verzekeraar, 
waarvoor veel dank.

In de eerste helft van 2012 is het veranderprogramma Kiezen 
& Doorpakken in gang gezet, nodig om de toekomstvaste 
organisatie te bouwen, waar onze klanten op kunnen rekenen. 

Tegelijkertijd een onzekere tijd voor medewerkers. Groot is 
dan ook het respect voor de manier waarop zij, ondanks 
alle dynamiek, ‘de winkel open hebben gehouden’ en onze 
klanten onverminderd van dienst zijn geweest. Dat getuigt 
van een enorme loyaliteit en betrokkenheid. Wij danken onze 
medewerkers voor hun inzet en vertrouwen.



Trend 3 
invloed internet  
en social media 
neemt toe
Toepassingsmogelijkheden 
van internet blijven met 
sprongen toenemen

Nagenoeg 52% van de verzekeraars heeft 
een app voor smartphones

Hierdoor ontstaan mogelijkheden  
die voorheen ondenkbaar waren

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

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

52%

Meerderheid 

verzekeraars heeft 

al een app voor 

smartphones

Twitter meest
gekozen platform
Twitter is het platform 

voor Social Media 

waarop de meeste 

verzekeraars, 39 

van 61, actief zijn. 

66%

twitter 
meest 
gebruikte 
platform 66%

bron: Social Media  
Insurance monitor 2012

Meer  
followers  
op LinkedIn 
Het aantal followers op 

LinkedIn is 25% hoger 

in 2012 dan een jaar 

eerder.

25%

linkedin 
gebruik
gestegen 
25%

bron: Social Media  
Insurance monitor 2012



Kiezen & 
Doorpakken
invloed internet  
en social media 
neemt toe

Toepassingsmogelijkheden 
en snelheid van internet en 
sociale media nemen met 
sprongen toe. Voorheen  
ondenkbare communicatie-
mogelijkheden zoals twee-
richtingsverkeer ontwikkelen 

zich razendsnel. Loyalis  
waardeert de digitale 
Inkomensvooruitblik op  
tot een instrument dat de 
klant een totaaloverzicht van  
pensioenen en verzekeringen 
toont inclusief rekenmodule.

Loyalis investeert  
krachtig in nieuwe  
media
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Geconsolideerde 
jaarrekening
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Geconsolideerde balans 
Loyalis NV (x € 1.000)

Activa  31-12-2012 31-12-2011

Immateriële vaste activa (1) - 7.576

Latente belastingvorderingen (2) 38.870 43.758

Beleggingen, reële waardeverwerking 
via het geconsolideerd overzicht van het 
totaalresultaat (3)
Aangehouden voor handelsdoeleinden
- Beleggingen voor eigen rekening 2.640.459 2.593.124
- Beleggingen voor risico polishouder 227.597 221.022

2.868.056 2.814.146 

Vorderingen (4)
- Vorderingen uit hoofde van hypotheken 3.854 4.070
- Vorderingen en overige activa 45.302 30. 877
-  Vorderingen en overige activa  

uit her verzekering 74.388 94.545

123.544 129.492
Liquide middelen (5) 622.730 419.729

Totaal activa 3.653.200 3.414.701

De toelichting op bladzijde 51 tot en met 123 is een integraal 

onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

Eigen vermogen en verplichtingen  31-12-2012 31-12-2011

Eigen vermogen (6)
- Gestort en opgevraagd kapitaal 167.707 167.707
- Overige reserves -24.091 8.078
- Agioreserve 83.653 83.653
- Onverdeeld resultaat lopend jaar 44.132 -32.169

Totaal 271.401 227.269

Voorziening Verzekeringsverplichtingen (7)
-  Bruto verzekeringsverplichting  

voor eigen rekening 3.080.532 2.886.457
-  Verzekeringsverplichting  

voor risico polishouder 227.597 221.022

3.308.129 3.107.479
Overige voorzieningen (8) 24.345 4.726

Verplichtingen (9)
- Schulden en overige verplichtingen 39.229 60.159
-  Schulden en overige verplichtingen uit 

herverzekering 856 751
- Schulden inzake vennootschapsbelasting 9.240 14.317

49.325 75.227

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 3.653.200 3.414.701
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Geconsolideerd overzicht van
het totaalresultaat Loyalis NV (x € 1.000)

Baten 2012 2011

Verzekeringspremies (10)
Premies 372.438 389.169
Herverzekeringsdeel -13.494 -13.035

358.944 376.134
Beleggingsopbrengsten (11)
Aangehouden voor handelsdoeleinden 
- Eigen rekening 323.859 105.003
- Risico polishouder 31.116 -9.540
Resultaat uit financiele transacties -6.605 -1.775

348.370 93.688
Overige opbrengsten (12) 34.711 36.694
Rentebaten (13) 1.661 3.827

Totaal baten 743.686 510.343

De toelichting op bladzijde 51 tot en met 123 is een integraal 

onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.

Lasten  2012 2011

Verzekeringslasten (14)
Uitkeringen en mutatie voorziening  
verzekeringsverplichtingen voor eigen rekening 507.431 419.345
Uitkeringen en mutatie voorziening  
verzekeringsverplichtingen herverzekeringsdeel 3.304 5.196
Winstdelingsregeling 306 285

Netto verzekeringslasten eigen rekening 511.041 424.826
Uitkeringen en mutatie voorziening  
verzekeringsverplichtingen voor risico polishouders 51.323 19.141

562.364 443.967
Beleggingslasten (15) 5.161 5.729
Bedrijfslasten (16) 119.484 105.226
Rentelasten (17) 52 230

Totaal lasten 687.061 555.152

Resultaat uit operationele activiteiten 56.625 -44.809
Resultaat geassocieerde deelnemingen (18) - 334
Resultaat voor belastingen 56.625 -44.475
Belastingen (19) -12.493 12.306
Resultaat na belastingen 44.132 -32.169

Totaalresultaat na belastingen 44.132 -32.169
Toerekenbaar aan Aandeelhouders 44.132 -32.169
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Geconsolideerd mutatieoverzicht 
eigen vermogen Loyalis NV (x € 1.000)

Aantal  
aandelen

Gestort en 
opgevraagd 

kapitaal
Overige 
reserves

Agio  
reserve

Onverdeeld 
resultaat

Totaal eigen 
vermogen

Stand eigen vermogen 01-01-2011 358.432 162.652 -34.486 83.151 42.191 253.508
Storting/uitbreiding* 502 502
Plaatsing aandelen* 11.145 5.055 5.055
Correcties voorgaand jaar 373 373
Winstbestemming voorgaand boekjaar 42.191 -42.191 -
Totaalresultaat na belastingen -32.169 -32.169

Stand eigen vermogen 31-12-2011 369.577 167.707 8.078 83.653 -32.169 227.269

Storting/uitbreiding*
Plaatsing aandelen*
Correcties voorgaand jaar
Winstbestemming voorgaand boekjaar -32.169 32.169 -
Totaalresultaat na belastingen 44.132 44.132

Stand eigen vermogen 31-12-2012 369.577 167.707 -24.091 83.653 44.132 271.401

*  transacties met aandeelhouders 
2012: - 
2011: 5.557 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
Loyalis NV (x € 1.000) / Volgens indirecte methode

Kasstromen uit operationele activiteiten 2012 2011

Totaalresultaat voor vennootschapsbelasting 56.625 -44.475
Rente (13, 17) -1.609 -3.597
Afschrijving (16) 7.576 2.042

Netto beleggingen  
voor handelsdoeleinden eigen rekening (3) -46.876 227.128
Netto beleggingen  
voor handelsdoeleinden risico polishouders (3) -6.530 22.252

Mutatie vorderingen  
(excl. belastingvorderingen) (4) 5.419 7.059
Mutatie bruto verzekeringsverplichting  
voor eigen rekening (7) 194.075 107.794
Mutatie verzekeringsverplichting  
voor risico polishouders (7) 6.575 -22.296
Mutatie overige verplichtingen  
(excl. belastingschulden) -1.180 -1.447
Mutatie vennootschapsbelasting -12.683 -19.862
Overige mutaties - -130

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 201.392 274.468

Kasstromen uit investeringsactiviteiten 2012 2011

Ontvangen rente (13) 1.661 3.827
Betaalde rente (17) -52 -230
Dividenduitkering BSA Schaderegeling BV (18) - 334
Verkoop BSA - 319

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.609 4.250

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Kapitaal- en agiostorting - 5.557

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - 5.557

Toe-/Afname liquide middelen 203.001 284.275

Eindstand liquide middelen 622.730 419.729
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Toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening 
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Toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening

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 Burg. de Hesselleplein 31, 
6411 CH  te Heerlen. 
De aandelen van Loyalis NV worden voor 100% gehouden door 
APG Groep NV.

De belangrijkste activiteit van de Loyalis Groep is het bieden van aan
vullende inkomens zekerheid voor personeel in de sectoren overheid en 
onderwijs en daaraan gelieerde instellingen in Nederland en voor de 
markt van bouw en woning corporaties. Klanten zijn zowel werkgevers als 
werknemers. 

De waarderingsgrondslagen worden hierna behandeld. Deze grondslagen 
zijn, tenzij anders vermeld, gedurende de gehele verslagperiode van 
toepassing geweest.

Presentatiewijziging

APG IS beheert de beleggingsportefeuille van Loyalis NV. APG IS houdt 
voor de ingelegde gelden een beleggingsrekening aan en belegt de 
gelden conform wat is overeengekomen in de ‘raamovereenkomst tot 
vermogensbeheer’. De beleggingen en hieraan gerelateerde posten 
zijn geheel voor rekening en risico van Loyalis. Tot 2011 voorzag de 
informatieverstrekking aan Loyalis niet in het volledige inzicht in de 
individuele componenten. Dit inzicht is er inmiddels wel. De beleggingen 
worden vanaf dit jaar apart gepresenteerd in de balans. Dit is een 
aanpassing in vergelijking met de voorgaande jaren. Toen werd op 
balansniveau de ‘Net Asset Value’ opgenomen en in de toelichting de 
samenstelling van de Net Asset Value uiteen gezet. De impact die dit heeft 
gehad op de vergelijkende cijfers is als volgt: 

Jaarrekeningpost 2012 2011

Beleggingen voor eigen rekening 2.858.536 2.593.124
Vorderingen en overige activa 29.566 30. 877
Liquide middelen 154.249 419.729
Schulden en overige verplichtingen 58.780 60.159

Totaal correcties 2.983.571 2.983.571
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De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast, met uit
zondering van enkele verloopoverzichten in de toelichting vanwege 
het ontbreken van de hiervoor benodigde informatie. Bij de betreffende 
verloop  overzichten is dit ook aangegeven. Vanaf 2013 zal hier geen sprake 
meer van zijn. De wijziging heeft verder geen impact op het vermogen of 
het totaal resultaat van Loyalis. 

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opge
nomen van Loyalis NV en van haar groepsmaatschappijen op het moment 
dat Loyalis NV beschikt over de beslissende zeggenschap ter zake van het 
bestuur en van het financiële beleid. 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. 

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. Kasstromen en mutaties uit hoofde van beleggings transacties 
zijn eveneens opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kas middelen plaats
vindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

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 2012

Nieuwe of gewijzigde standaarden worden effectief op de datum 
zoals vermeld in de betreffende IFRS, waarbij eerdere toepassing soms 
wordt toegestaan. In 2012 werden de volgende, door respectievelijk de 
International Accounting Standards Board (IASB) en de 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 
toepasing zijn.
•  IAS 1 aanpassing (‘Presentation of financial statements’ – presentation 

of items of other comprehensive income ). Deze standaard is van kracht 
vanaf 1 juli 2012 en bekrachtigd door de Europese Unie. Deze aanpassing 
introduceert nieuwe toelichtingsvereisten met betrekking tot presentatie 
van de overige resultaten in het overzicht van het totaalresultaat. 
Daar Loyalis alle resultaten in het (geconsolideerde) overzicht van het 
totaalresultaat opneemt is deze standaard niet van toepassing;

•  IAS 12 aanpassing (‘Income Taxes’  – deferred tax accounting for 
investement properties). Deze standaard is van kracht vanaf 1 januari 
2012 en is bekrachtigd door de Europese Unie: De aanpassing intro
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duceert een uitzondering op de algemene waarderingsvereisten van 
IAS 12 ten aanzien van latente belastingen (activa en passiva) met 
betrekking tot investeringen gewaardeerd tegen fair value;

•  IFRS 7 (‘Financial Instruments’ – transfers of Financial assets). 
Deze standard is van kracht vanaf 1 juli 2011 en is bekrachtigd door 
de Europese Unie. Deze aanpassing stimuleert transparantie in de 
rapportage van transfer transacties en verbetert het begrip van de 
gebruiker over de blootstellingen aan risico’s gerelateerd aan transfers 
van financiële activa. Verder verbetert dit het effect van deze risico’s op 
de financiele positie van de onderneming.

Interpretaties van bestaande standaarden of wijzigingen  

in standaarden, maar nog niet effectief in 2012

De volgende nieuwe standaarden, wijzigingen in bestaande standaarden 
en interpretaties, (IFRICs), gepubliceerd voor of in 2012 en effectief vanaf 
het verslagjaar 2013, 2014 en 2015, en bekrachtigd door de EU, worden niet 
vervroegd toegepast door Loyalis. 
•  IAS 27 (Separate Financial Statements), uitgebracht in mei 2011. 

De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd 
door de Europese Unie. Deze richtlijn vervangt de oude IAS 27 (2008) 
en draagt de bestaande accounting en toelichtingsvereisten voort voor 
afzonderlijke jaarverslagen, met enkele beperkte nadere toelichtingen;

•  IAS 28 (Investments in Associates and Joint Ventures), uitgebracht in 
mei 2011. De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en 
is bekrachtigd door de Europese Unie. IAS 28 vervangt de oude IAS 28 
(2008);

•  IFRS 7 aanpassing (‘Financiele instrumenten: Toelichting). De aanpassing 
is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de 
Europese Unie. Vervroegde toepassing is toegestaan. Deze nieuwe 
toelichtingen ingevolge deze aanpassing bevorderen de vergelijkbaar
heid tussen IFRS en US GAAP verslaggevingen;

•  IFRS 10 (Consolidated Financial statements), uitgebracht in mei 2011. 
De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is 
bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn introduceert een 
nieuwe benadering om te bepalen welke deelnemingen moeten 
worden geconsolideerd en verschaft een enkel model dat moet worden 
toegepast in de control analyse voor alle deelnemingen;

•  IFRS 11 (Joint arrangements), uitgebracht in mei 2011. De standaard 
is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de 
Europese Unie. IFRS 11 richt zich op de rechten en verplichtingen van 
gemeen schappelijke regelingen in plaats van de wettelijke bepalingen 
(zoals momenteel het geval is);

•  IFRS 12 (Disclosures of Interests in Other Entities), uitgebracht in mei 
2011. De standaard is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is 
bekrachtigd door de Europese Unie. Deze richtlijn bevat de toelichtings
vereisten voor ondernemingen die belangen hebben in deelnemingen en 
joint arrangements dochters; 

•  IFRS 13 (Fair Value Measurement), uitgebracht in mei 2011. De standaard 
is niet eerder dan 1 januari 2013 van kracht en is bekrachtigd door de 
Europese Unie. Deze IFRS vervangt de fair value measurement richtlijn;
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•  IAS 32 aanpassing; De standaard is niet eerder dan 1 januari 2014 
van kracht en is bekrachtigd door de Europese Unie. De aanpassing 
verduidelijkt dat de rechten die het mogelijk maken een financieel actief 
te verevenen met een financieel passief actueel moeten zijn en niet in de 
toekomst.

Functionele en presentatievaluta

De geconsolideerde jaarrekening luidt in duizenden euro’s, tenzij anders is 
vermeld. De euro fungeert als functionele valuta 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 het resultaat uit financiële 
transacties (11). De ultimo standen van monetaire activa en verplichtingen 
in vreemde valuta zijn omgerekend in euro tegen de koersen per 
balans datum. De voor omrekening gehanteerde koersen zijn de WM
fixingkoersen 16 uur Londentijd, zoals gepubliceerd via Reuters. De hieruit 
voortvloeiende omrekenverschillen zijn verantwoord in de post resultaat 
uit financiële transacties (11). Aangezien alle beleggingen via de Fair Value 
Through Profit and Loss methode worden verwerkt, worden de omreken
verschillen op één manier verwerkt.

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 
de immateriële vaste activa, een deel van de beleggingen, de voorziening 
verzekeringsverplichtingen alsmede de overige voorzieningen. 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 zoveel mogelijk 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. 
Indien sprake is van een schattingswijziging wordt dit in de toelichting bij 
het betreffende onderdeel van de jaarrekeningpost vermeld.
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Immateriële vaste activa (1)

De kostprijs van de immateriële vaste activa die zijn verworven bij een 
bedrijfscombinatie wordt gevormd door de reële waarde per overname
datum. Na de waardering bij de eerste opname worden immateriële 
vaste activa gewaardeerd tegen de kostprijs na aftrek van cumulatieve 
afschrijving en eventuele cumulatieve verliezen vanwege bijzondere 
waardevermindering. Afschrijving van deze activa is gebaseerd op de 
verwachte resterende gebruiksduur.

Ontstane goodwill uit verwerving van deelnemingen wordt geactiveerd; 
negatieve goodwill wordt direct ten gunste van het totaalresultaat 
gebracht. Waardeverminderingen op goodwill zijn niet omkeerbaar. 
Bij verkoop van een entiteit wordt de boekwaarde van de immateriële 
vaste activa in het resultaat verwerkt. 

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa

Loyalis NV beoordeelt per verslagdatum of er aanwijzingen zijn voor een 
mogelijke waardevermindering van een actief. Als die aanwijzingen er 
zijn of wanneer jaarlijkse toetsing op bijzondere waardevermindering van 
een actief vereist is, maakt Loyalis NV een schatting van de realiseerbare 
waarde van het actief. De realiseerbare waarde van een actief is de reële 
waarde minus de verkoopkosten van een actief dan wel de realiseerbare 
waarde van de kasstroomgenererende eenheid of, indien die hoger is, de 
bedrijfswaarde ervan. De realiseerbare waarde wordt voor een afzonderlijk 

actief bepaald, tenzij het actief geen inkomende kasstromen genereert die 
grotendeels onafhankelijk zijn van die van andere activa of groepen activa. 
Indien de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, 
wordt het actief geacht een bijzondere waardevermindering te hebben 
ondergaan en wordt het afgewaardeerd tot de realiseerbare waarde.

Jaarlijks vindt een toetsing plaats op de noodzaak tot een bijzondere 
waardevermindering (impairment test). Hierbij wordt de waarde
vermindering beoordeeld door de vergelijking van de realiseerbare waarde 
per kasstroom genererende eenheid (Cash Generating Unit) met de 
boekwaarde. 

De bedrijfswaarde van de kasstroomgenererende eenheid wordt 
gebaseerd op bestaande businessplannen en rekening houdend met 
de ingeschatte netto cash flow onder de huidige omstandigheden, 
afgezet tegen de gehanteerde rendementseis (disconteringsvoet). Bij de 
berekening wordt gebruik gemaakt van kasstroomprojecties over een 
periode van gemiddeld 10 jaar. De belangrijkste aannames bij de schatting 
van de kasstromen zijn het verwacht rendement van de onderliggende 
activa en de verwachte groeivoet. De gehanteerde disconterings voet 
bedraagt 9,24% (2011: 9,24%).

Latente belastingvorderingen (2)

Latente belastingvorderingen worden enerzijds opgenomen voor zover 
het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar 
zullen zijn waarmee de tijdelijke verschillen benut kunnen worden. 
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In deze post vindt op grond van verrekenbaarheid met dezelfde partij 
saldering plaats van latente belastingvorderingen en latente belasting
verplichtingen. In de toelichting op de jaarrekening onder (2) wordt een 
uitsplitsing weergegeven naar latente belastingvorderingen en latente 
belasting verplichtingen.
Latente belastingvorderingen (en –verplichtingen) worden anderzijds 
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 belastingvorderingen en verplichtingen 
wordt gebruik gemaakt 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 
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.
Daarnaast wordt een latente belastingvordering gevormd voor te 
compenseren verliezen, voor zover deze realiseerbaar geacht wordt.

Beleggingen, reële waardeverwerking via het geconsolideerd overzicht van het 

totaalresultaat (3)

Presentatie

De rubricering is afhankelijk van het doel waarvoor de beleggingen 
werden verkregen en wordt door de directie bepaald bij eerste opname 
in de balans. Loyalis NV classificeert haar beleggingen in de categorie 
“beleggingen aangehouden voor handelsdoeleinden”. 
De aan en verkopen van beleggingen worden verwerkt op de transactie
datum, dat wil zeggen de datum waarop Loyalis NV 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.

Waardering zakelijke waarden

De meerderheid van de beleggingen in zakelijke waarden (aandelen) 
wordt gewaardeerd op basis van genoteerde marktprijzen (niveau 1). 
Voor nietbeursgenoteerde effecten (Vastgoedbeleggingen en 
infrastructuur) wordt gebruik gemaakt van waarneembare marktgegevens 
(niveau 2). 
Slechts een klein deel van de totale zakelijke waarden (Private equity) is 
opgenomen tegen reële waarde gebaseerd op schattingen (niveau 3). 
Wanneer schattingen worden gehanteerd, zijn deze gebaseerd op 
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bewijzen van onafhankelijke derde partijen, waarbij deze waarde is 
gebaseerd op de reële waarde van de onderliggende beleggingen. 
Hoewel dergelijke waarderingen gevoelig zijn voor schattingen, wordt 
aangenomen dat het wijzigen van één of meer van de aannames naar 
redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen de reële waarde 
niet significant zal veranderen. 

Waardering vastrentende waarden

De meerderheid van de beleggingen in vastrentende waarden (obligaties) 
wordt gewaardeerd op basis van genoteerde marktprijzen (niveau 1). 
Voor nietbeursgenoteerde en inactieve vastrentende waarden wordt 
gebruik gemaakt van waarneembare marktgegevens (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 
verplichting, hetzij direct of indirect. Indien het actief of verplichting een 
bepaalde (contractuele) termijn heeft, moet een niveau 2 input variabele 
waarneembaar zijn voor praktisch de volledige looptijd van het actief of de 
verplichting. 

Waardering overige beleggingen

Deze beleggingen betreffen derivaten die worden aangehouden ter 
afdekking van de gehele beleggingsportefeuille. 
De waardering van swaps vindt met hoge frequentie (meestal dagelijks, 
soms wekelijks) plaats door derden met behulp van modellen op basis 
van algemeen aanvaarde principes als discontering van de meest actuele 

verwachte uit te wisselen kasstromen met actuele rentecurves. 
De waardering van opties geschiedt door derden met hoge frequentie 
met behulp van modellen op basis van algemeen aanvaarde principes 
(Black Scholes en verfijningen hiervan). In de waardering zijn in ieder geval 
meegenomen de meest actuele informatie over looptijd, uitoefenprijs, prijs 
van de onderliggende waarde, volatiliteit en tussentijdse geldstromen.
De waardering van repo’s komt tot stand op basis van waarneembare 
markttransacties.
Alle waardemutaties van deze derivaten worden binnen het totaal
resultaat direct ten gunste van c.q. ten laste van de beleggings
opbrengsten onder de categorie “overige beleggingen” verantwoord.

Vorderingen (4)

Vorderingen op hypotheken worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen reële waarde en daarna tegen geamortiseerde kostprijs gebruik
makend van de effectieverentemethode 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 
gebruik makend van de effectieverentemethode 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 
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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 overzicht van totaalresultaat verwerkt.

Wanneer een vordering oninbaar is, wordt deze afgeschreven ten laste van 
de voorziening op vorderingen. Latere ontvangsten uit eerder afgeschreven 
bedragen worden als bate verantwoord onder de bedrijfslasten in het 
geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat. De reële waarde is 
nagenoeg gelijk aan de geamortiseerde kostprijs en de nominale waarde. 

Liquide middelen (5)

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en op te nemen 
bankdeposito’s, andere zeer liquide kortetermijnbeleggingen met een 
oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie maanden of minder en 
daarnaast banktegoeden in beleggingspools. Rekeningcourantschulden 
worden opgenomen onder de verplichtingen op de balans. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening verzekeringsverplichtingen (7)

De voorziening verzekeringsverplichtingen bestaat uit de voorziening 
voor levensverzekeringsverplichtingen en de voorziening voor schade
verzekerings verplichtingen. 

De gehanteerde actuariële grondslagen en het proces inzake de 
totstandkoming hiervan worden hierna voor de belangrijkste producten/
voorzieningen toegelicht.

Levensverzekeringscontracten

De voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen bestaan uit 
de voorziening voor ingegane en uitgestelde periodieke uitkeringen, de 
voorziening voor eindwaardegaranties, de voorziening voor Bpolissen en 
de voorziening voor unitlinked verzekeringen.

Ingegane en uitgestelde periodieke uitkeringen

Voorzieningen worden berekend op basis van de volgende waarderings
methode. 
Eerste stap is de bepaling van de verwachte kasstromen. Hierbij spelen 
sterftekansen een belangrijke rol. Loyalis NV hanteert hierbij door het 
Verbond van Verzekeraars gepubliceerde sterftetabellen, de generatietafel 
lijfrenten 2008, waarbij de toekomstige sterftetrend is aangepast op basis 
van het eind 2010 gepubliceerde sterfteonderzoek van het CBS. Op de 
resulterende tafel wordt voor de jaren vanaf 2013 de trend toegepast, zoals 
die ook in de CBS tafels, gepubliceerd in december 2012, is opgenomen.
Voor de lijfrenten zonder indexatie is deze tafel vermenigvuldigd met 87% 
(met indexatie 100%). 

Bij de bepaling van de verwachte kasstromen wordt rekening gehouden 
met een jaarlijkse indexatie.
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De resulterende kasstromen worden vervolgens contant gemaakt tegen 
een actuele risicovrije yieldcurve; hierbij wordt uitgegaan van de DNB 
rentetermijnstructuur exclusief Ultimate Forward Rate (UFR).
Voorzieningen worden tenslotte verhoogd met opslagen voor toekomstige 
administratiekosten, waarbij wordt verondersteld dat het huidige 
kostenniveau een reële aanname is voor toekomstige kosten, aangepast 
voor inflatie.

Unit Linked Verzekeringen

De gehele premie minus een dekking voor eerste kosten wordt periodiek 
op het beleggingstegoed bijgeschreven. Maandelijks vindt de kosten
onttrekking en de risicoverrekening plaats. De totale voorziening van 
de verzekering is op elk moment de waarde van het beleggingstegoed. 
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 risicoverrekening gehanteerde sterftekansen zijn passend voor 
de klantenpopulatie van Loyalis NV. De sterftekansen komen grotendeels 
overeen met de sterftetafels van het Actuarieel Genootschap 20002005 
met een leeftijdsterugstelling voor mannen en vrouwen van drie jaar;

•  Voorzieningen worden verhoogd met opslagen voor toekomstige admini
stratie kosten, waarbij wordt verondersteld dat het huidige kosten niveau 
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 DNB rentetermijn
structuur exclusief UFR als disconteringsvoet. De voorziening voor 
Bpolissen betreft de contante waarde van de verzekerde pensioenen 
met de actuele risicovrije yieldcurve als disconterings voet; hierbij wordt 
uitgegaan van de zerocouponcurve ultimo 2012. 

Schadeverzekeringscontracten

De belangrijkste schadeverzekeringscontracten betreffen arbeids
ongeschikt heid verzekeringen. De voorzieningen voor deze schade
verzekeringen zijn gebaseerd op de geschatte uiteindelijke lasten van alle 
vóór balans datum ontstane schadegevallen, ongeacht of deze al dan niet 
zijn gemeld, tezamen met de hiermee verband houdende (toekomstige) 
administratiekosten. 

Ten aanzien van de melding van schadegevallen kan een aanzienlijke 
vertraging optreden, doordat de uitkering pas jaren na de 1e ziektedag 
ingaat. 

De voorziening voor schadeverzekeringsverplichtingen kan worden 
gesplitst in een deel dat betrekking heeft op gemelde en toegekende 
schade claims (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 voorzieningen geldt een 
opslag voor toekomstige administratie kosten, waarbij wordt verondersteld 
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dat het huidige kosten niveau een reële aanname is voor toekomstige 
kosten, aangepast voor inflatie.

Voorziening Periodieke Uitkeringen (VPU)

De Voorziening Periodieke Uitkeringen wordt berekend op basis van de 
hierna beschreven waarderingsmethode. 
Eerste stap is de bepaling van de verwachte kasstromen. Hierbij spelen 
sterftekansen een belangrijke rol. Loyalis NV hanteert hierbij door het 
Verbond van Verzekeraars gepubliceerde sterftetabellen, de lijfrente 
tafel 2006. Bij de bepaling van de verwachte kasstromen wordt rekening 
gehouden met een jaarlijkse indexatie.

De resulterende kasstromen worden vervolgens contant gemaakt tegen 
een actuele risicovrije yieldcurve; hierbij wordt uitgegaan van de DNB 
rentetermijnstructuur exclusief UFR ultimo 2012. Voorzieningen worden 
tenslotte verhoogd met opslagen voor toekomstige administratiekosten, 
waarbij wordt verondersteld dat het huidige kostenniveau een reële 
aanname is voor toekomstige kosten, aangepast voor inflatie.

IBNRvoorziening

De gehele risicopremie wordt gereserveerd in een IBNR (Incurred But Not 
Reported) voorziening. 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 risico
premies gefinancierd kan worden, moet tussentijds een extra bedrag 
aan de voorziening worden toegevoegd of kan een deel van de IBNR 
voorziening vrijvallen. Op basis van uitgebreide analyses wordt twee keer 
per jaar een inschatting gemaakt van de IBNRvoorziening.

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 reële waarde en is in de 
meeste gevallen gelijk aan de nominale waarde.

Toereikendheidstoets

IFRS vereist het uitvoeren van een ‘Liability Adequacy Test’ (LAT) op 
gerapporteerde voorzieningen. Doel hiervan is vaststelling of de 
technische voorzieningen, berekend op basis van lokale grondslagen, 
voldoen aan een minimumniveau, rekening houdend met de volgende 
bepalingen:
•  alle verwachte kasstromen (premies/uitkeringen/kosten) uit de 

bestaande verzekeringspolissen worden berekend op basis van actuele 
economische en actuariële veronderstellingen;

•  in de berekening van de verwachte kasstromen dient met opties, 
garanties en indexaties rekening gehouden te worden.
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Op basis van de LAT worden de grondslagen voor zowel de levens
verzekerings contracten als de schadeverzekeringscontracten getoetst. 
Met name de grondslagen ‘rekenrente’ en ‘kostenopslagen’ zijn 
meegenomen in de LAT. Het resultaat op gehanteerde sterftekansen wordt 
periodiek in kaart gebracht. Tevens wordt ten behoeve van de toets de UFR 
gehanteerd, waar dit van toepassing is.

Overige voorzieningen (8)

Personeelsgerelateerde voorzieningen 

Onder dit hoofd zijn opgenomen de voorzieningen uit hoofde van 
lange termijn personeelsbeloningen en overige verplichtingen. 
Deze voorzieningen zijn gewaardeerd op de contante waarde van de 
verwachte toekomstige uitgaven, rekening houdend met actuariële 
grondslagen. 
Daarnaast zijn onder dit hoofd opgenomen een voorziening voor 
reorganisaties en een voorziening voor harmonisatie pensioenregelingen. 
Gezien het kortlopend karakter van deze voorzieningen is de reële waarde 
gelijk aan de nominale waarde.

Verplichtingen (9)

Kortlopende schulden, nog te betalen en vooruitontvangen posten, 
voor zover niet toewijsbaar aan beleggingen, zijn opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs. 

Baten en lasten (algemeen)

Baten en lasten vloeien merendeels voort uit de in de balans gehanteerde 
waarderings grondslagen voor beleggingen en voorziening verzekerings
verplichtingen. Premies, provisies, beleggingsopbrengsten, uitkeringen en 
kosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Verzekeringspremies (10)

De verzekeringspremies betreffen de over het boekjaar verdiende premies, 
koopsommen en provisies, 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 ANW en overlijdens risico
verzekering worden alle aan het boekjaar toerekenbare premies als 
verdiende premies verwerkt. De onverdiende premies ANW en overlijdens
risico verzekering worden gedoteerd aan de voorziening onverdiende 
premies. Herverzekering betreft de overlijdens risico portefeuille en het 
Invaliditeits Pensioen Aanvullings Plan en bedraagt een percentage van de 
uitkeringen.

Beleggingsopbrengsten (11)

De beleggingsopbrengsten bestaan uit dividend op zakelijke waarden en 
renteopbrengsten van vastrentende waarden betrekking hebbende op 
het boekjaar, waardemutaties van beleggingen en derivaten tegen reële 
waarde en boekresultaten bij verkoop van beleggingen en derivaten. 
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Dividend op beleggingen in zakelijke waarden wordt als bate verantwoord 
op de exdividenddatum. 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)

De opbrengsten uit dienstverlening op het gebied van Administratieve 
Dienstverlening worden verantwoord naar rato van de geleverde 
prestaties. Deze opbrengsten bestaan uit hoofde van lumpsum afspraken 
met opdrachtgevers, alsmede opbrengsten uit hoofde van “P maal Q”
contracten. De lumpsum contracten worden verantwoord tegen de 
contractueel overeengekomen vergoedingen. Op basis van gerealiseerde 
uren of productiestaten wordt de opbrengst verantwoord in het jaar van 
realisatie tegen verkoopprijzen.

Opbrengsten uit hoofde van winstdeling herverzekeraar (op basis van 
beste schattingen) worden genomen voor zover deze toerekenbaar zijn 
aan het betreffende verslagjaar. 

Rentebaten (13)

De rentebaten betreffen de opbrengsten uit rekeningcourant en deposito´s. 
Als opbrengsten worden de gerealiseerde rentebaten verantwoord.

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. 

Beleggingslasten (15)

Beleggingslasten betreffen beheer, bewaar en administratiekosten 
in rekening gebracht door derden en worden toegerekend aan het jaar 
waarop deze betrekking hebben. 

Bedrijfslasten (16)

Bedrijfslasten betreffen kosten van personeel, diensten derden, 
automatisering, huisvesting, acquisitie, amortisatie en dergelijke en 
worden toegerekend aan het jaar waar ze betrekking op hebben.

Rentelasten (17)

De rentelasten betreffen de lasten uit rekeningcourant, voor zover 
deze niet worden gerekend tot de beleggingsportefeuille.

Resultaat geassocieerde deelnemingen (18)

Het resultaat deelnemingen betreft het aandeel van Loyalis NV in 
het resultaat na belastingen van haar deelnemingen, aangevuld met 
eventuele boekresultaten uit hoofde van verkoop.
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Belastingen (19)

De belastingen zijn berekend over het totaalresultaat vóór belastingen, 
rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk 
nietaftrekbare 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 (2) 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 (19) verwerkt.
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Toelichting op de 
geconsolideerde balans (x € 1.000)

ACTIVA

Immateriële vaste activa (1)

Deze immateriële vaste activa zijn verworven als gevolg van een 
bedrijfscombinatie met Cordares Verzekeringsgroep in 2008. Het verloop 
van de immateriële vaste activa is als volgt:

Verloop Immateriële vaste activa
Klanten bestand  

 en handelsmerk
Distributie- 

kanalen
Verzekerings- 

portefeuille Totaal

Verkrijgingsprijs per 1 januari 2011 1.326 464 14.621 16.411
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2010 -1.172 -42 -5.579 -6.793
Boekwaarde per 1 januari 2011 154 422 9.042 9.618

Boekwaarde per 1 januari 2011 154 422 9.042 9.618
Investeringen in 2011 - - - -
Desinvesteringen in 2011 - - - -
Afschrijvingen in 2011 -154 -19 -1.869 -2.042
Boekwaarde per 31 december 2011 - 403 7.173 7.576

Verkrijgingsprijs per 31 december 2011 1.326 464 14.621 16.411
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2011 -1.326 -61 -7.448 -8.835
Boekwaarde per 31 december 2011 - 403 7.173 7.576

Boekwaarde per 1 januari 2012 - 403 7.173 7.576
Investeringen in 2012 - - - -
Desinvesteringen in 2012 - - - -
Afschrijvingen 2012 - -17 -757 -774
Bijzondere waardevermindering in 2012 - -386 -6.416 -6.802
Boekwaarde per 31 december 2012 - - - -
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Verloop Immateriële vaste activa
Klanten bestand  

 en handelsmerk
Distributie- 

kanalen
Verzekerings- 

portefeuille Totaal

Verkrijgingsprijs per 31 december 2012 1.326 464 14.621 16.411
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2012 -1.326 -464 -14.621 -16.411
Boekwaarde per 31 december 2012 - - - -

Afschrijvingspercentage 33,33% 4% 8,33-33,33%

Bij het veranderprogramma Kiezen & Doorpakken is onder andere 
besloten nietstrategische producten/portefeuilles af te stoten. 
Hiertoe behoren met name die portefeuilles (de zogenaamde cash
generating unit) die inbegrepen waren bij de overname van de 
voormalige Cordares Verzekeringsgroep. 

De netto realiseerbare waarde van de resterende immateriële vaste 
activa is hierdoor tot nul gereduceerd. Het hiermee samenhangend 
effect ( 6.802) is volledig ten laste van het totaal resultaat gebracht. 

Latente belastingvorderingen (2)

De latente belastingvorderingen bestaan uit de volgende onderdelen:

2012 2011

Uit hoofde van verliescompensatie 200 312
Uit hoofde van afwijkende  
commerciële en fiscale waarderingen 38.670 43.446

Totaal 38.870 43.758

Onderstaand wordt de belastinglatentie weergegeven naar latente 
belastingvorderingen en –schulden:

2012 2011

Latente belastingvordering 123.912 86.423
Latente belastingschuld -85.042 -42.665

Totaal 38.870 43.758
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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 onderstaand weergegeven. 

Latente belasting vorderingen
Fiscaal geactiveerde 

kosten
Voorwaarts compen-

sabele verliezen
Verzekerings- 

verplichtingen
Overige activa en 

overige verschillen Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Beginstand 4.791 4.998 312 277 78.696 51.870 2.624 3.187 86.423 60.332
Correctie voorgaand jaar - - - 34 - - - -41 - -7
Dotatie/vrijval -95 -207 -112 1 38.186 26.826 -490 -522 37.489 26.098

Eindwaarde 4.696 4.791 200 312 116.882 78.696 2.134 2.624 123.912 86.423

Latente belasting verplichting
Waarderings-

verschilbeleggingen (1)
Overige  

verschillen (1) Totaal

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Beginstand -39.021 -30.592 -3.644 -3.296 -42.665 -33.888
Dotatie/vrijval -43.417 -8.429 1.040 -348 -42.377 -8.777

Eindwaarde -82.438 -39.021 -2.604 -3.644 -85.042 -42.665

Totaal 38.870 43.758
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Beleggingen, reële waardeverwerking via het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (3)

Zakelijke waarden Vastrentend Overige Totaal
Beleggingen 2012 2012 2012 2012

Voor eigen rekening
Beginwaarde 583.842 1.944.478 64.804 2.593.124
Aan- en verkopen -241.864 62.425 -96.885 -276.324
Waardemutaties 25.402 175.781 122.676 323.859
Mutatie over-/ onderbelegging  
beleggingen voor risico polishouder - -200 - -200

Eindwaarde 367.380 2.182.484 90.595 2.640.459

Waarvan niet-beursgenoteerd 258.939 - - 258.939

Voor risico polishouders
Beginwaarde 98.711 71.054 51.257 221.022
Aan- en verkopen -8.606 -11.644 -4.491 -24.741
Waardemutaties 17.618 7.191 6.307 31.116
Mutatie over-/ onderbelegging  
beleggingen voor risico polishouder - 200 - 200

Eindwaarde 107.723 66.801 53.073 227.597

Waarvan niet-beursgenoteerd - - - -
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De beleggingen en de daarmee samenhangende opbrengsten worden 
vanaf dit jaar apart gepresenteerd op de balans, respectievelijk het 
overzicht van het totaalresultaat (zie hiervoor ook de paragraaf 
inzake presentatiewijzigingen). Vergelijkende cijfers in bovenstaand 
verloopoverzicht ontbreken als gevolg van technische en economische 
beperkingen.

De overige beleggingen bestaan uit het overlay fund (overthecounter 
derivaten) en de rendementsrekening. Het overlay fund is een soort 
paraplu fonds om derivatenposities over de gehele portefeuille in te 
nemen. In dit fonds zijn valutaafdekkingen, opties en interest rate swaps 
opgenomen. Loyalis heeft een rendementsrekening met één van haar 
zuster maatschappijen. Dit is een direct opeisbaar tegoed waarbij Loyalis 
het recht heeft op een variabele interestvergoeding die gekoppeld is aan 
het rendement van de beleggingsportefeuille van de zustermaatschappij. 
De totale stand van de rendementsrekening per 31 december 2012 
bedraagt 66.518 (2011: 64.123). Het totale rendement in het huidig boekjaar 
is 2.395 (2011: 2.964).

De nietbeursgenoteerde zakelijke waarden betreffen indirect onroerend 
goedbeleggingen, infrastructuur en private equity. 

Reële waarde hiërarchie

De financiële instrumenten worden tegen reële waarde gewaardeerd. 
Deze zijn gecategoriseerd op basis van de volgende “Reële waarde 
hiërarchie”: 

De meerderheid van de beleggingen van Loyalis wordt gewaardeerd 
op basis van genoteerde marktprijzen (niveau 1) of waarneembare 
marktgegevens (niveau 2). Slechts een klein deel van de totale activa is 
opgenomen tegen reële waarde gebaseerd op schattingen (niveau 3). 
Wanneer schattingen worden gehanteerd, zijn deze gebaseerd op input 
van onafhankelijke derde partijen dan wel de intern ontwikkelde modellen, 
waar mogelijk gekalibreerd tot op de markt waarneembare gegevens. 
Hoewel dergelijke waarderingen gevoelig zijn voor schattingen, wordt 
aangenomen dat het wijzigen van één of meer van de aannames naar 
redelijkerwijs mogelijke alternatieve veronderstellingen de reële waarde 
niet significant zal veranderen. 

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. 

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 
verplichting, hetzij direct of indirect. Niveau 2 omvat de volgende input 
variabelen: 
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•  Genoteerde prijzen voor vergelijkbare (dus niet identieke)  
activa/verplichtingen in actieve markten; 

•  Input variabelen anders dan genoteerde prijzen die waarneembaar 
zijn voor het actief (bijvoorbeeld rente en yield curves waarneembaar 
met gebruikelijke intervallen, volatiliteit, vervroegde aflossing spreads, 
loss ratio, kredietrisico’s, default percentages); 

•  Input variabelen die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit of bevestigd worden 
door waarneembare marktgegevens door correlatie of andere middelen 
(marktbevestigde inputs). 

Voorbeelden van een actief of verplichting op niveau 2 zijn financiële 
instrumenten die worden gemeten met behulp van discounted cash 
flow modellen. Deze zijn gebaseerd op de markt waarneembare swap 
rendementen (zoals gesecuritiseerde hypotheken of onderhands 
afgesloten rentederivaten), op vastgoed en infrastructuurbeleggingen 
gemeten met behulp van in de markt waarneembare gegevens. 

Waarderingsmethode zonder (significante) waarneembare marktvariabelen (Niveau 3)

Voor reële waardebepaling op niveau 3 wordt gebruik gemaakt van niet
waarneembare marktvariabelen voor het actief of verplichting.  
Nietwaarneembare 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 
equity investeringen en private plaatsingen. 
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Samengevat ziet de reële waarde hiërarchie er als volgt uit:

Weergave in marktwaardes Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Zakelijke waarden 216.164 403.052 197.512 214.201 61.427 65.300 475.103 682.553
Vastrentend 2.249.285 2.015.532 - - - - 2.249.285 2.015.532
Overige 143.668 116.061 - - - - 143.668 116.061

Totale beleggingsportefeuille 2.609.117 2.534.645 197.512 214.201 61.427 65.300 2.868.056 2.814.146

Verloopoverzicht reële waarde niveau 3 beleggingen

Niveau 3 beleggingen 2012 2011

Beginwaarde 65.300
Saldo nieuwe inleg en onttrekkingen -19.229
Waardemutaties 15.356

Eindwaarde 61.427 65.300
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Derivatenpositie

In de beleggingsportefeuille zitten derivaten besloten. Onderstaand 
over zicht 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 74.847 (2011: 44.917).

2012 2011
Derivatenpositie Reële waarde Notional Reële waarde Notional

Actief Passief Actief Passief

Rentecontracten 63.945 240 1.235.783 60.605 13.799 1.701.889
Valutacontracten - -10.276 522.529 - 11.654 96.587
Kredietcontracten 186 -119 11.700 - 1.413 -20.900
Aandelencontracten 561 - 562 11.514 336 133.345

Totaal 64.692 -10.155 72.119 27.202
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Loyalis heeft als beleid het beperken van het valuta en renterisico. 

Loyalis maakt gebruik van derivaten om bovengenoemde marktrisico’s af 
te dekken dan wel te beheersen. Deze derivaten maken onderdeel uit van 
de beheersing van verschillende portefeuilles van activa en passiva en van 
de beheersing van structurele posities. 

Doelstelling is om het totale risicoprofiel terug te brengen door 
posities in te nemen met een risicoprofiel tegengesteld aan dat van de 
oorspronkelijke positie.

Waardemutaties van derivaten worden verantwoord in het geconsolideerd 
overzicht van het totaalresultaat. 

Reële waarde Reële waarde Notional Notional
Derivatenposities totaal (EUR miljoen) 2012 2011 2012 2011

Credit default swaps 305 -1.413 11.700 -20.900
Futures 531 - 562 -
Forwards 10.276 -11.654 522.529 96.587
Swaps 63.735 46.806 1.235.783 1.701.889
Opties - 11.178 - 133.345
Overig - - - -

Totaal 74.847 44.917
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Per ultimo 2012 komt aan Leven 78,21 procent (2011: 79,95 procent) toe en 
aan Schade komt per ultimo 2012 21,79 procent (2011: 20,05 procent) toe.

Rentehedge

Met de swapportefeuille wordt de rentegevoeligheid van de beleggingen 
in overeenstemming gebracht met de rentegevoeligheid van de 
verplichtingen. Het overgrote deel van het renterisico is hiermee afgedekt. 
Het resterende renterisico beschouwt Loyalis als acceptabel. De swap
portefeuille wordt op maandbasis bijgestuurd. In de maandelijkse 
risico rapportage wordt het openstaande renterisico nauwlettend 
gevolgd. Door de vermogensbeheerders wordt om redenen van efficiënt 
portefeuille beheer binnen risicokaders gebruik gemaakt van met name 
futures en swaps.

Tegenpartijrisico bij hedging

Opbouw van de derivatenpositie 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 wordt grotendeels opgevangen 
door dagelijks onderpand uit te wisselen, op basis van zogenaamde CSA 
contracten (CSA: Credit Support Annex). Dit onderpand bestaat uit cash. 
Loyalis past geen hedge accounting toe.

Collateral

Ten aanzien van een aantal beleggingen is sprake van het verkrijgen 
resp. het verstrekken van collateral (onderpand). De reële waarde van de 
verkregen collateral bedraagt 68.310 (2011: 61.327); de reële waarde van de 
verstrekte collateral bedraagt 9.823 (2011: 2.502). De verkregen collateral 
bestaat volledig uit cash.



75 Loyalis NV jaarverslag 2012

Vorderingen (4)

Vorderingen uit hoofde van hypotheken

De vorderingen uit hoofde van hypotheken kunnen als volgt worden 
gespecificeerd:

2012 2011

Hypotheken personeel 3.203 3.400
Hypotheken overige 637 655
Premiedepot 14 15

Totaal 3.854 4.070

De vordering betreft de opgerente spaar en risicopremie voor 
uitgegeven hypotheken die middels cessie zijn verkregen en wordt 
door middel van retrocessie weer overgedragen; 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:

2012 2011

Nog te factureren 2.644 1.974
Vorderingen op verzekeringnemers 16.806 15.443
Debiteuren 1.460 1.282
Dividendbelasting 1.896 1.455
Vorderingen  
uit hoofde van beleggingen 19.701 1.311
Vooruitbetaalde kosten  
inzake Premie Pensioen Instelling - 4.402
Overige vorderingen en activa 2.795 5.010

Totaal 45.302 30.877

In de vorderingen en overige activa zijn geen bedragen opgenomen 
met een looptijd langer dan 1 jaar (2011: ).

In 2011 is voor de vooruitbetaalde kosten inzake de Premie Pensioen 
Instelling door één van beide partners van deze PPI een garantie 
afgegeven ten bedrage van 4.329. De afwikkeling van deze vooruit
betaalde kosten heeft in 2012 plaatsgevonden.
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De samenstelling van deze post in relatie tot de ouderdom  
ziet er als volgt uit:

2012 
Vorderingen en overige activa niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal

Nog te factureren 2.644 - - - 2.644
Vorderingen en debiteuren 35.207 3.177 854 2.123 41.361
Overige activa 2.600 167 12 13 2.792

Totaal 40.451 3.344 866 2.136 46.797
Af: voorziening oninbaarheid - -89 -371 -1.035 -1.495

Totaal 40.451 3.255 495 1.101 45.302

2011 
Vorderingen en overige activa niet vervallen < 180 dagen < 360 dagen > 360 dagen Totaal

Nog te factureren 1.974 - - - 1.974
Vorderingen en debiteuren 14.351 5.716 1.141 1.389 22.597
Overige activa 5.474 1.022 458 922 7.876

Totaal 21.799 6.738 1.599 2.311 32.447
Af: voorziening oninbaarheid -127 -13 -433 -997 -1.570

Totaal 21.672 6.725 1.166 1.314 30.877

De reële waarde is gelijk aan 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:

2012 2011

Herverzekeringsdeel voorzieningen 65.810 80.573
Vorderingen uit herverzekering 8.578 13.972

Totaal 74.388 94.545

De looptijd van het herverzekeringsdeel is nagenoeg gelijk aan die van de 
betreffende verzekeringsverplichtingen.
De vorderingen uit herverzekering bestaan voor 7.326 (2001: 12.619) uit 
restitutie premies herverzekering en voor 1.252 (2011: 1.353) uit betaalde 
schadeuitkeringen.

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 krediet waardigheid van 
de herverzekeraars die betrokken zijn bij Loyalis volgens ratings agency 
Standard & Poor´s.

2012 2011

Swiss Re AA- AA-
SNS Reaal (Proteq) BBB BBB+
GenRe AA+ AA+

Loyalis schat in dat de vorderingen op de herverzekeraar volledig inbaar 
zijn en vormt derhalve geen voorziening voor oninbaarheid.

De reële waarde is gelijk aan de gepresenteerde waarde.

Liquide middelen (5)

Het totaal aan liquide middelen bedraagt 622.730 (2011: 419.729). 
De liquide middelen bestaan voor een deel uit direct opvraagbare 
tegoeden bij kredietinstellingen en kunnen als volgt worden 
gespecificeerd:

2012 2011

Tegoeden in rekening courant 100.943 94.251
Deposito’s 125.744 59.998
Liquide middelen  
uit hoofde van beleggingen 396.043 265.480

Totaal 622.730 419.729

De liquide middelen uit hoofde van beleggingen (als gevolg van 
mandaatregelingen) staan niet ter vrije beschikking.
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De tegoeden op de vorige pagina zijn bij de volgende bancaire instellingen 
ondergebracht (rating per ultimo 2012 volgens agency Standard & Poor’s):

2012 2012 2011 2011
aandeel 
in totaal rating

aandeel 
in totaal rating

ABN AMRO 32% A 34% A+
ING 23% A+ 19% A+
Goldman Sachs 0% A 1% A
The Bank of NY Mellon SA/NV 15% AA- 1% AA-
Rabobank 30% AA- 45% AA

Totaal 100% 100%
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Eigen vermogen 
en verplichtingen

Eigen vermogen (6)

Voor een overzicht van het verloop van het eigen vermogen per onderdeel 
wordt verwezen naar de separaat opgenomen vermogens staat (pag. 47).

Gestort en opgevraagd kapitaal

APG Groep NV is enig aandeelhouder van Loyalis NV. Het maatschappelijk 
kapitaal bestaat uit 900.000 gewone aandelen van elk € 453,78. 
Hiervan zijn 369.577 (2011: 369.577) aandelen geplaatst; op deze aandelen 
is 167.707 (2011: 167.707) gestort.

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. Onder deze reserves is een wettelijke, niet 
uitkeerbare reserve opgenomen van 17.558 (2011: 9.125).

Kapitaalbeheer

Het primaire doel van het kapitaalbeheer van Loyalis is de instand houding 
van een goede kredietwaardigheid en een gezonde solvabiliteit als onder
steuning van de verzekeringsactiviteiten.

Loyalis NV beheert haar kapitaalstructuur en past die bij wijzigingen 
in de economische omstandigheden aan. Om de kapitaalstructuur te 
handhaven of aan te passen, kunnen de aandeelhouders van de Loyalis 
entiteiten de dividendbetaling aanpassen, besluiten tot kapitaalteruggave 
of tot uitgifte van nieuwe aandelen. In het boekjaar 2012 zijn in de 
doelstellingen, het beleid en de processen geen wijzigingen aangebracht.

Leven

Levensverzekeraars zijn volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) 
verplicht een minimale solvabiliteitsmarge aan te houden. Deze bedraagt: 
•  4% van de technische voorziening voor producten waarbij de levens

verzekeraar beleggingsrisico loopt;
•  1% van de technische voorziening voor producten waarbij de levens

verzekeraar geen beleggingsrisico loopt;
•  0,3% van het verzekerde risicokapitaal.
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Het herverzekerde risicokapitaal mag hierbij in mindering worden 
gebracht, doch de vermindering mag niet meer zijn dan 50%. 

De vereiste solvabiliteit volgens deze richtlijnen bedraagt voor Loyalis 
Leven NV 105.685 (2011: 101.061). De aanwezige solvabiliteit van Loyalis 
Leven NV bedraagt 215.013 (2011: 181.681).

De aanwezige solvabiliteit wordt gecorrigeerd met eventuele prudentiële 
filters.

Bij de aanwezige solvabiliteit is, in overeenstemming met de Wft, rekening 
gehouden met het achtergestelde karakter van de lening van Loyalis NV 
aan Loyalis Leven NV. Deze lening is in 2012 omgezet in aandelenkapitaal 
in de vorm van een agiostorting bij Loyalis Leven NV. Het bedrag van de 
lening in 2011 was 43.000. 

Schade

De minimale solvabiliteitsmarge van schadeverzekeraars wordt volgens 
richtlijnen van de Wet op het financieel toezicht gesteld op (de hoogste 
van) een percentage van de geboekte premie of een percentage van de 
gemiddelde schade. 

Voor Loyalis Schade NV resulteert dit in de verplichting om een minimale 
solva biliteits marge aan te houden die 18% van de eerste € 57,5 miljoen aan 
geboekte premie en 16% van het meerdere bedraagt. Op basis van deze reken
regel zou de benodigde solvabiliteit afnemen ten opzichte van vorig jaar. 

Omdat voorzieningen echter zijn toegenomen blijft de benodigde 
solvabiliteit ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. Bij de aanwezige solvabiliteit is, in 
overeen stemming met de Wft, rekening gehouden met het achtergestelde 
karakter van de lening door Loyalis NV aan Loyalis Schade NV. Deze lening 
is in 2012 omgezet in aandelenkapitaal in de vorm van een agiostorting 
bij Loyalis Schade NV. Het bedrag van de lening in 2011 was 7.000.  
Voor 2012 bedraagt de vereiste solvabiliteit voor Loyalis Schade NV 20.800 
(2011: 20.800). De aanwezige solvabiliteit van Loyalis Schade NV bedraagt 
144.729  (2011: 109.390).

Interne norm

De intern gehanteerde norm voor solvabiliteit voor zowel Leven als Schade 
bedraagt 150% (2011: 150%). 

Wijziging aannames in relatie tot solvabiliteit

In onderstaande tabel wordt het absolute effect in procentpunten 
weergegeven van de belangrijkste wijzigingen in de toereikendheids toets
veronderstellingen op het solvabiliteitspercentage, zoals berekend wordt 
ten behoeve van de Wftverslagstaten:

Leven Schade

Gewijzigde sterfteveronderstellingen -9 +54
Gewijzigde kostenveronderstellingen -7 -30
Gewijzigde revalideringsveronderstelling nvt -59
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Naast bovenstaande gewijzigde veronderstellingen zijn er nog overige 
wijzigingen geweest. De belangrijkste aanpassingen komen voort 
uit wijzigingen in de Solvency wetgeving, waaronder de toepassing 
van de Ultimate Forward Rate en het aanpassen van de bepaling van 
de Risicomarge en uit wijzigingen in uitgangspunten als gevolg van 
hernieuwde inzichten, waaronder de aanpassing van kosten en sterfte
veronderstellingen. Deze wijzigingen leiden tot een toetsvoorziening, 
waarin optimaal rekening is gehouden met de meest recente trends en 
ontwikkelingen. Daarnaast sluiten de wijzigingen aan op de wetten en 
regels die recentelijk zijn uitgekomen/gewijzigd.

Het positieve effect van de gewijzigde sterfteveronderstelling op de 
solvabiliteits marge Schade is een gevolg van het feit dat dit jaar voor 
het eerst op basis van het grondslagenonderzoek rekening is gehouden 
met verhoogde sterftekansen van zieken/arbeidsongeschikten. 
Deze wijzigingen hebben alleen een effect op de overwaarde in de balans
voorzieningen, en geen effect op het eigen vermogen of resultaat van de 
onderneming.

Voorziening verzekeringsverplichtingen (7)

De voorziening verzekeringsverplichtingen geeft een zo getrouw mogelijke 
inschatting van toekomstige verplichtingen uit hoofde van afgesloten 
polissen weer. De verplichtingen hebben betrekking op zowel levens
verzekeringen als schade verzekeringen. Het herverzekerings deel van de 
voorziening schade verzekeringen is opgenomen onder vorderingen en 
overige activa uit herverzekering (4), het totale brutodeel is opgenomen 
onder de voorziening voor verzekerings verplichtingen.

Omschrijving 2012 2011

Levensverzekering  
eigen rekening en risico 2.357.532 2.236.848
Schadeverzekering  
eigen rekening en risico 723.000 649.609

Subtotaal eigen rekening en risico 3.080.532 2.886.457
Levensverzekering risico polishouders 227.597 221.022

Totaal 3.308.129 3.107.479
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Levensverzekeringen

Het verloop van de voorziening voor levensverzekeringen was als volgt:

Eigen rekening en risico Risico Polishouders
2012 2011 2012 2011

Beginstand 2.236.848 2.141.534 221.022 243.318
Premie en overige dotaties 242.520 261.274 10.898 12.232
Toegevoegde interest 152.451 151.811 29.995 -9.326
Indexatie -8.957 -1.806 - -
Vrijval voor kosten -17.450 -13.435 -1.195 -2.124
Vrijval voor uitkeringen -269.388 -270.913 -3.707 -2.609
Overige mutaties 21.508 -31.617 -29.416 -20.469

Eindstand 2.357.532 2.236.848 227.597 221.022
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De overige mutaties bestaan naast expiratie en afkoop uit de hierna 
vermelde schattingswijzigingen. 

De opbouw van de voorziening voor levensverzekeringen is als volgt te 
specificeren:

2012 2011

Individuele verzekeringen  
voor eigen rekening
Netto voorziening 2.193.867 2.065.723
Voorziening onverdiende premie 1.295 1.377

Totaal 2.195.162 2.067.100

Collectieve verzekeringen  
voor eigen rekening
Netto voorziening 162.370 169.748

Individuele verzekeringen  
voor risico polishouder
Netto voorziening 227.597 221.022

Totaal 2.585.129 2.457.870

Schattingswijziging

Voor de lijfrenteproducten met garantie heeft er een wijziging plaats
gevonden in de gebruikte sterftetafel. De generatietafels, die het Verbond 
van Verzekeraars in 2008 heeft gepubliceerd, zijn tot en met 2010 het 
uitgangspunt. Op de sterftekans van deze generatietafel wordt voor 
de jaren vanaf 2011 de trend toegepast, zoals die ook in de CBS tafels, 
gepubliceerd in december 2010, is opgenomen en op de resulterende tafel 
wordt voor de jaren vanaf 2013 de trend toegepast, zoals die ook in de 
CBS tafels, gepubliceerd in december 2012, is opgenomen.
Voor de lijfrenten zonder indexatie is deze tafel vermenigvuldigd met 87% 
(met indexatie 100%).
Zou deze wijziging in sterftetafels niet hebben plaatsgevonden, dan 
zouden de voorzieningen 17,2 miljoen lager zijn geweest.

Door wijziging in het beleggingsbeleid wordt verwacht in de toekomst 
een lagere “overrente” te kunnen realiseren. Dit betekent dat de 
balansvoorziening wordt verhoogd met een deel van de kostendekking, 
die tot en met 2012 afkomstig is vanuit de overrente. Er is voor gekozen de 
voorzieningen te verhogen door het verlagen van de yieldcurve, op basis 
waarvan toekomstige kasstromen gedisconteerd worden. 

De verlaging bedraagt 0,20%. Het effect op de balansvoorziening is een 
verhoging van 19,8 miljoen.
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Schadeverzekeringen

Standenoverzicht Bruto Bruto
Aandeel  

herverzekeraar
Aandeel  

herverzekeraar Netto Netto
2012 2011 2012 2011 2012 2011

IBNR voorziening 546.092 494.552 37.916 38.956 508.176 455.596
Onverdiende premie - - - - - -
Voorziening voor administratiekosten 8.956 7.401 - - 8.956 7.401

Subtotaal 555.048 501.953 37.916 38.956 517.132 462.997

Voorziening voor periodieke uitkeringen (VPU) 165.470 145.474 27.894 41.545 137.576 103.929
Voorziening voor administratiekosten 2.482 2.182 - - 2.482 2.182

Subtotaal 167.952 147.656 27.894 41.545 140.058 106.111

Totaal 723.000 649.609 65.810 80.501 657.190 569.108
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Het verloop van de voorziening voor schadeverzekeringen kan als volgt 
worden weergegeven:

Voor eigen rekening en risico

Bruto 2012 2011

Beginstand 649.609 637.129
Premie en overige dotaties 87.378 83.485
Toegevoegde interest 76.090 76.012
Vrijval voor kosten -1.166 -279
Vrijval voor uitkeringen -41.375 -40.099
Overige mutaties -47.536 -106.639

Eindstand 723.000 649.609

Aandeel herverzekeraar 2012 2011

Beginstand 80.501 99.871
Premie en overige dotaties 36 -
Toegevoegde interest 4.193 6.192
Vrijval voor kosten - -
Vrijval voor uitkeringen -5.166 -5.419
Overige mutaties -13.754 -20.143

Eindstand 65.810 80.501

Netto 2012 2011

Beginstand 569.108 537.258
Premie en overige dotaties 87.342 83.485
Toegevoegde interest 71.897 69.820
Vrijval voor kosten -1.166 -279
Vrijval voor uitkeringen -36.209 -34.680
Overige mutaties -33.782 -86.496

Eindstand 657.190 569.108

De overige mutaties bestaan voor het grootste gedeelte uit het vrijvallen 
van verplichtingen uit oude tekenjaren.

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 nietcumulatieve brutouitkeringen 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. Op iedere diagonaal staan derhalve 
gelijke kalenderjaren. 
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Schadeclaimoverzicht (in € 1.000)

Afwikkeljaar
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Schade jaar

2003 461 - 295 982 1.102 1.157 1.151 1.243 1.157 1.304
2004 17.858 13.272 1.942 797 866 947 1.081 1.089 1.184
2005 14.473 10.962 1.651 870 1.025 1.186 1.192 1.344
2006 12.443 9.960 1.574 1.269 1.561 1.757 2.333
2007 11.972 9.978 2.005 1.589 1.872 2.600
2008 12.081 9.796 2.653 2.146 2.988
2009 11.291 8.805 2.529 3.025
2010 9.118 8.338 2.951
2011 8.030 7.132
2012 6.613

Afwikkeljaar
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Schade jaar

2002 622 - 240 967 1.021 1.072 1.083 1.127 1.219 1.224
2003 461 - 295 982 1.102 1.157 1.151 1.243 1.157
2004 17.858 13.272 1.942 797 866 947 1.081 1.089
2005 14.473 10.962 1.651 870 1.025 1.186 1.192
2006 12.443 9.960 1.574 1.269 1.561 1.757
2007 11.972 9.978 2.005 1.589 1.872
2008 12.081 9.796 2.653 2.146
2009 11.291 8.805 2.529
2010 9.118 8.338
2011 8.030
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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.

Looptijden (duration)

Loyalis waardeert haar voorzieningen tegen marktrente hetgeen 
harmonieert met de waardering van bepaalde beleggingen tegen markt
waarde. De duration van verplichtingen en beleggingen wordt gematcht. 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de contractuele 
dan wel best mogelijk ingeschatte vervaldatums van de belangrijkste 
financiële verplichtingen gebaseerd op nominale kasstromen van 
de belangrijkste portefeuilles binnen binnen Loyalis Leven NV en 
Loyalis Schade NV.
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Duration van belangrijkste verzekeringsverplichtingen 
en de verplichtingen per looptijd

2012

(EUR miljoen)
Duration 
(in jaren)

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

dan 12 jaar

Leven 10,3 219 100 91 85 432
Schade 10,4 57 74 120 140 315

Totaal 10,3 276 174 211 225 747

2011

(EUR miljoen)
Duration 
(in jaren)

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

dan 12 jaar

Leven 8,3 453 172 124 106 515
Schade 9,8 55 81 120 131 263

Totaal 8,7 508 253 244 237 778

De duration van de belangrijkste verzekeringsverplichtingen is vooral 
toegenomen doordat de rente voor alle looptijden fors is gedaald. 
Daarnaast is er bij Loyalis Leven NV sprake van een bestandseffect: 
het Lijfrenteplan zonder indexatie wordt onder Kiezen & Doorpakken niet 
meer actief gevoerd waardoor de portefeuille afneemt. 

Doordat eerst polissen met tijdelijke uitkeringen uit ons verzekerden
bestand lopen, neemt het aandeel levenslange uitkeringen relatief toe en 
stijgt de duration.
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Overige (personeelsgerelateerde) voorzieningen (8)

Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

WAO voorziening Uitstroomregeling Dienstjubilea
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Beginstand 513 503 20 162 670 1.050
Onttrekkingen - - - - - -
Toevoeging ten laste van totaalresultaat 33 20 231 -
Vrijval ten gunste van totaalresultaat - - - -
Uitkeringen -9 -23 -20 -162 - -380

Eindstand 504 513 - 20 901 670
Hiervan heeft betrekking  
op een periode korter dan 1 jaar 25 513 - 20 46 26

Harmonisatie pensioenregelingen Reorganisatie Totaal
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Beginstand - - 3.523 3.935 4.726 5.650
Onttrekkingen - - -933 -765 -933 -765
Toevoeging ten laste van totaalresultaat 7.270 - 13.840 740 21.341 793
Vrijval ten gunste van totaalresultaat - - -380
Uitkeringen - -760 -387 -789 -572

Eindstand 7.270 - 15.670 3.523 24.345 4.726
Hiervan heeft betrekking  
op een periode korter dan 1 jaar 7.270 - 5.176 1.433 12.517 1.992
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In het kader van het eigen risicodragerschap voor WAO is deze voorziening 
in 2004 voor het eerst gevormd. De voorziening voor (boven) wettelijke 
WW uitkeringen en de uitstroomregeling betreft de contante waarde van 
lopende uitkeringen per 31 december 2012. 

De nominale waarde van de voorzieningen (nietverdisconteerd) bedraagt 
24.754 (2011: 5.348).

Harmonisatie pensioenregelingen

In 2012 is een nieuwe CAO APG Groep afgesloten, waarin een besluit tot 
harmonisering van de pensioenregelingen is opgenomen, die ook van 
toepassing is voor Loyalis NV. Op basis van de CAO APG Groep, alsmede de 
voorschriften zoals opgenomen in de statuten van Stichting Pensioenfonds 
ABP (artikel 4.6) en het Uitvoeringsreglement Stichting Pensioenfonds ABP 
(Hoofdstuk 6) is Loyalis NV een vergoeding verschuldigd ter compensatie 
van draagvlakverlies, verzekeringstechnisch nadeel alsmede overige lasten 
als gevolg van de afwikkeling. 
Bij het opmaken en vaststellen van deze jaarrekening bestaat er 
onzekerheid over de samenstelling van de groep medewerkers die 
overstapt. Ten behoeve van de vorming van deze voorziening zijn 
verscheidene scenarioanalyses uitgevoerd. In de scenario’s en de 
berekeningen is rekening gehouden met leeftijdsgroepen alsmede actuele 
actuariële rekenregels zoals gehanteerd door Stichting Pensioenfonds 
ABP. Het scenario dat door Loyalis NV als meest waarschijnlijk is 
ingeschat heeft als basis gediend voor de bepaling van de hoogte van de 
voorziening ultimo 2012. De verwachte effecten uit deze zogenaamde 

afwikkelingsovereenkomst zijn in 2012 voorzien voor een bedrag van 7.270  
Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd ter onderbouwing van het door 
Loyalis NV ingeschatte scenario. Indien per 1 juli 2013 een sterk afwijkend 
keuzepatroon blijkt ten opzichte van het ingeschatte scenario dat als 
basis voor de voorziening ultimo 2012 heeft gediend, heeft dit mogelijk 
materiële consequenties voor de afwikkeling van deze voorziening in en 
het resultaat over het verslagjaar 2013.

Reorganisatie

Eén van de gemaakte keuzes binnen het veranderprogramma Kiezen & 
Doorpakken is reductie in kostensfeer. Op het personele vlak betekent 
dit een verlies aan arbeidsplaatsen van 70 FTE voor de verzekerings
gerelateerde activiteiten. Bij de bepaling zijn de beschikbare dienstjaren 
en leeftijden van het zittend personeelsbestand als basis genomen en is 
rekening gehouden met zo’n 10% aan natuurlijk verloop. Het sociaal plan 
van Loyalis voorziet in het kort in twee vertrekregelingen: toepassing van 
de kantonrechtersformule of aanvullingen op de uitkering als gevolg van 
ontslag. Rekening houdend met de huidige gemiddelde leeftijds opbouw 
van Loyalis, is op basis hiervan een inschatting gemaakt van de kans dat 
voor de één of de andere regeling wordt gekozen.
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Verplichtingen (9)

Schulden en overige verplichtingen

De schulden en overige verplichtingen kunnen als volgt worden 
gespecificeerd:

2012 2011

Uitkeringen 216 404
Vooruitontvangen premies 9.408 17.649
Crediteuren 1.957 3.061
Schulden aan groepsmaatschappijen 6.862 14.154
Verlofdagen 1.292 1.413
Loonheffing 10.011 12.052
Schulden uit hoofde van beleggingen 120 1.379
Omzetbelasting - 532
Overige schulden 9.363 9.515

Totaal 39.229 60.159

Schulden en overige verplichtingen uit herverzekering

De schulden en overige verplichtingen uit herverzekering van 856 
(2011: 751) betreft de te verwachten eindafrekening 2012 inzake de te 
betalen herverzekeringspremies. 

Schulden inzake vennootschapsbelasting

De schulden inzake vennootschapsbelasting kunnen als volgt worden 
gespecificeerd:

2012 2011

Schulden uit hoofde van vennoot-
schaps  belasting fiscale eenheid  
Loyalis NV, Loyalis Leven NV,  
Loyalis Schade NV, Cordares Advies BV 9.822 14.002
Schulden uit hoofde van vennoot-
schapsbelasting buiten de fiscale 
eenheid -582 315

Totaal 9.240 14.317

De reële waarde is gelijk aan de gepresenteerde waarde.



92 Loyalis NV jaarverslag 2012

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 11.445 
(2011: 15.423).

Pooling van ondersteunende diensten

Met ingang van 29 februari 2008 heeft Loyalis NV een overeenkomst 
overgenomen inzake de levering van diensten met haar grootste aandeel
houder. Deze overeenkomst ziet op de onderlinge dienst verlening waarbij 
de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden 
gebracht. 

Langlopende leasecontracten

De verplichtingen uit hoofde van langlopende leasecontracten auto´s  
 afgesloten via APG Groep NV  bedragen 1.844 (2011: 2.233), waarvan 
765 (2011: 925) verschuldigd binnen één jaar na afloop van het boekjaar 
en 1.079 (2011: 1.308) verschuldigd tussen 1 en 5 jaar. In het verslagjaar zijn 
voor 968 (2011: 1.097) leasekosten verantwoord. 

Garantieverklaring

Loyalis NV heeft een garantieverklaring afgegeven ten aanzien van de 
nakoming door Loyalis Maatwerkadministraties BV van alle op deze 
vennootschap rustende verplichtingen uit hoofde van de dienst verlening 
voortvloeiende uit de Aanbesteding uitvoering wachtgeld regelingen 

sector Rijk en APPA d.d. 26 juli 2005. Bovendien heeft de vennootschap zich 
naast Loyalis Maatwerkadministraties BV hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
voor de schulden voortvloeiende uit de in verband met de hierboven 
genoemde dienstverlening door Loyalis Maatwerkadministraties BV 
aangegane rechtshandelingen. 

Fiscale eenheid

De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Omzet
belasting een fiscale eenheid met haar dochtervennootschappen, Stichting 
Pensioenfonds ABP, APG Groep NV, APG Algemene Pensioen Groep NV en 
diverse Cordares vennootschappen. Op grond daarvan is de vennootschap 
hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als 
geheel. 

De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de Vennoot
schaps belasting een fiscale eenheid met Loyalis Leven NV, Loyalis 
Schade NV en Cordares Advies BV en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk 
voor de belastingschulden van de fiscale eenheid.

Garantie

Loyalis Sparen & Beleggen NV garandeert onder voorwaarden de bruto 
ingelegde bedragen in een inleggarantiefonds, dat wil zeggen de inleg 
voor betaling van de toetreedkosten. Loyalis NV staat hiervoor garant.
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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
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Bruto premie levensverzekeringen 249.515 267.886 12.664 14.933 262.179 282.819
Af: Premie herverzekeringsdeel -13.458 -13.130 - - -13.458 -13.130

Netto 236.057 254.756 12.664 14.933 248.721 269.689

Bruto premie schadeverzekeringen 110.259 106.350 - - 110.259 106.350
Af: Premie herverzekeringsdeel -36 95 - - -36 95

Netto 110.223 106.445 - - 110.223 106.445

Totaal verzekeringspremies en provisies 346.280 361.201 12.664 14.933 358.944 376.134

De ontvangen bruto premies bestaan voor 276.039 uit periodieke premies 
(2011: 312.712) en voor 96.399 uit eenmalige premies (2011: 76.457).
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Beleggingsopbrengsten (11)

De beleggingsopbrengsten zijn als volgt te specificeren naar categorie 
en onderliggende portefeuille:

2012 2011

Aangehouden voor handelsdoeleinden
Voor eigen rekening
Vastrentend
Dividenden -
Rente 100.742
Waardemutaties 75.039

175.781
Zakelijk
Dividenden 26.092
Rente -
Waardemutaties -690

25.402
Overig
Dividenden -
Rente 7.065
Waardemutaties 115.611

122.676

Totaal eigen risico 323.859 105.003
Totaal voor risico polishouders -31.116 -9.540
Resultaat uit financiële transacties -6.605 -1.775
Totaal 348.370 93.688

2012 2011

Voor risico polishouder
Vastrentend
Dividenden -
Rente 2.565
Waardemutaties 4.626

7.191
Zakelijk
Dividenden 73
Rente -
Waardemutaties 17.545

17.618
Overig
Dividenden -
Rente -
Waardemutaties 6.307

6.307

Totaal risico polishouder 31.116 -9.540
Resultaat uit financiële transacties -6.605 -1.775

348.370 93.688
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De beleggingsopbrengsten zijn als volgt opgebouwd:

2012 2011

Dividenden 26.165
Rente 110.372
Waardemutaties 218.438
Resultaat uit financiële transacties* -6.605

Totaal 348.370 93.688

*  Onder het resultaat uit financiele transacties zijn onder andere de kosten 

betreffende de aan- en verkoop van beleggingen opgenomen alsmede de 

valutaresultaten.

De beleggingen en de daarmee samenhangende opbrengsten worden 
vanaf dit jaar apart gepresenteerd op de balans, respectievelijk het 
overzicht van het totaalresultaat (zie hiervoor ook de paragraaf inzake 
presentatiewijzigingen). 
Vergelijkende cijfers in bovenstaand overzicht ontbreken als gevolg van 
het niet beschikbaar zijn van de benodigde informatie.

Overige opbrengsten (12)

2012 2011

Administratieve dienstverlening/ 
Consultancy 18.480 18.824
Provisies en winstdeling herverzekeraar 13.412 16.206
Overige opbrengsten 2.819 1.664

Totaal 34.711 36.694

Rentebaten (13)

De rentebaten van 1.661 (2011: 3.827) bestaan grotendeels uit ontvangen 
rente uit hoofde van rekening courant en deposito´s alsmede een vrijval 
van onverschuldigde heffingsrente. 
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LASTEN

Verzekeringslasten (14)

De lasten uit hoofde van verzekeringscontracten  
kunnen als volgt worden gespecificeerd:

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

 Eigen rekening Risico polishouder Totaal
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Levensverzekeringen:
Bruto uitkeringen 271.908 271.999 44.750 41.452 316.658 313.451
Dotatie voorziening verzekerings verplichtingen 120.685 95.329 6.573 -22.311 127.258 73.018

Herverzekering Leven
Ten laste van herverzekeraars -6.222 -8.748 - - -6.222 -8.748
Herverzekeringsactiva 72 - - - 72 -
Winstdelingsregeling 96 100 - - 96 100

Subtotaal 386.539 358.680 51.323 19.141 437.862 377.821

Schadeverzekeringen:
Bruto uitkeringen 41.375 39.537 - - 41.375 39.537
Dotatie voorziening verzekerings verplichtingen 73.392 12.480 - - 73.392 12.480

Herverzekering Schade
Ten laste van herverzekeraars -5.165 -5.426 - - -5.165 -5.426
Herverzekeringsactiva 14.691 19.370 - - 14.691 19.370
Winstdeling 209 185 - - 209 185

Subtotaal 124.502 66.146 - - 124.502 66.146

Totaal 511.041 424.826 51.323 19.141 562.364 443.967
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Beleggingslasten (15)

De beleggingslasten ten bedrage van 5.161 (2011: 5.729) betreffen 
voornamelijk de beheer en bewaarkosten van de beleggings portefeuille. 

Bedrijfslasten (16)

De bedrijfslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2012 2011

Personeelskosten 55.187 35.555
Diensten derden 36.870 40.397
Automatiseringskosten 13.308 18.245
Huisvestingskosten 3.089 3.734
Provisiekosten 1.004 915
Afschrijving immateriële vaste activa 7.576 2.042
Overige kosten 2.450 4.338

Totaal 119.484 105.226

De personeelskosten bestaan uit:
- Lonen en salarissen 25.039 26.087
- Pensioenkosten 4.794 4.665
- Sociale lasten 1.580 1.401
- Overige personeelskosten 23.774 3.402

Totaal personeelskosten 55.187 35.555

De toename van de overige personeelskosten komt hoofdzakelijk voort uit 
de kosten verband houdend met de getroffen reorganisatievoorzieningen 
voor een bedrag van 13.840 (2011: 740)  en de voorziening voor harmoni
satie pensioenregelingen voor 7.270 (2011: ).

De afzonderlijke dochterondernemingen hebben geen personeel in 
dienst. Loyalis NV en Cordares Holding NV zijn werkgevers van het voor de 
dochterondernemingen werkzame personeel: 418 fte´s (2011: 431 fte´s).

Loyalis NV is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds ABP (kortweg: ABP) 
respectievelijk Stichting Personeels pensioenfonds Cordares. 
Beide pensioen fondsen hebben een toegezegde pensioen regeling, 
zowel voor de verplicht als voor de vrijwillig aangesloten werkgevers. In de 
terminologie van IAS 19: een ‘multiemployer definedbenefit’ regeling. 
Loyalis NV heeft geen recht op eventuele overschotten van de pensioen
fondsen, de pensioenfondsen hebben geen directe verhaals mogelijk
heden op Loyalis N.V. bij tekorten. In geval van tekorten zal aanvullende 
financiering door toekomstige premieverhogingen dan wel korten op 
opgebouwde rechten geschieden en is geen eenmalige bijstorting vereist. 

Om deze reden verantwoord Loyalis NV de pensioenkosten als ware sprake 
van een defined contribution regeling.
ABP heeft haar beleggingen gewaardeerd tegen actuele waarde. 
De verplichtingen zijn gedisconteerd tegen een rekenrente van 2,43% 
(2011: 2,74%). De premies (OP/NP + ANW + AOP) zijn in 2012 gestegen van 
21,9% naar 25,5% over de bijbehorende premiegrondslag. 
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Honoraria accountant

PwC Accountants 2012 2011

Controle van de jaarrekening 578 609
Andere controle-opdrachten - -
Adviesdiensten op fiscaal terrein - -

Totaal 578 609

Rentelasten (17)

De rentelasten bestaan uit betaalde interest uit hoofde van rekening
courant tekorten met een totaalbedrag van 52 (2011: 230).

Resultaat geassocieerde deelnemingen (18)

In 2011 betrof dit het ontvangen dividend van BSA Schaderegeling BV.

Belastingen (19)

2012 2011

Effectieve belastingdruk 22,1% 27,7%

De effectieve belastinglast bestaat uit:
- Acute belastingen -9.257 -11.690
-  VPB op verliezen waarvoor geen actieve 

belastinglatentie is gevormd -409 -
-  Correctie aanslagen inzake Administratie 

Kosten Reserve - 6.415
- Mutatie latente belastingverplichtingen -4.888 17.314
- Aanpassingen voorgaande jaren 2.061 267

Totaal -12.493 12.306
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Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het gemiddelde van 
het wettelijk winstbelastingtarief uitgedrukt in een percentage van het 
totaalresultaat voor belasting en de effectieve belastingdruk.

2012 2011

Nominaal wettelijk belastingtarief (%) 25,0 25,0

Belastingeffecten:
-  VPB op verliezen waarvoor geen  

actieve belastinglatentie is gevormd -0,1 -1,4
-  Vrijval correctie aanslagen  

inzake Administratie Kosten Reserve - 3,7
-  Fiscaal vrijgestelde resultaten -2,2 -
-  Mutaties in waardering  

van belastinglatenties -1,1 -
- Overige effecten 0,5 0,4

Effectieve belastingdruk (%) 22,1 27,7
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Overige 
toelichtingen

Overzicht van in de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen

Groepsmaatschappij Belang plaats Kernactiviteit

Loyalis Leven NV 100% Heerlen Afsluiten levensverzekeringen
Loyalis Schade NV 100% Heerlen Afsluiten schadeverzekeringen
Loyalis Diensten BV 100% Heerlen Assuradeurwerkzaamheden
Loyalis Maatwerkadministraties BV 100% Heerlen Administratieve dienstverlening
Loyalis Kennis en Consult BV 100% Heerlen Consultancy/advies
Loyalis Sparen & Beleggen NV  100% Heerlen Sparen & Beleggen
Cordares Advies BV 100% Amsterdam Verzekeringsintermediair
Loyalis Leven VRF I BV 100% Heerlen Beleggen in vastgoed
Loyalis Leven VRF II BV 100% Heerlen Beleggen in vastgoed
Loyalis Schade VRF I BV 100% Heerlen Beleggen in vastgoed
Loyalis Schade VRF II BV 100% Heerlen Beleggen in vastgoed
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Beloningen bestuurders

Basis- 
salarissen

Variabele
beloningen

Sociale  
Lasten Pensioenen

Totaal 
2012

Basis- 
salarissen

Variabele
beloningen

Sociale  
Lasten Pensioenen

Totaal 
2011

Directie:
Ir. L.C.G. Mesters (tot 1 maart 2012) 38 - 1 9 48 229 17 2 53 301
W.R.H. Vliex RA RO 176 56 4 35 271 153 15 2 32 202
A.W.J. van der Klugt 177 3 4 31 215 - - - - -
Mr. T.M.F. Faut (tot 1 maart 2012) 35 225 1 7 268 208 50 2 40 300

Totaal 426 284 10 82 802 590 82 6 125 803

De heer Mesters is met ingang van 1 maart 2012 opgevolgd door de heer 
Kanen. De heer Kanen is als ad interim directievoorzitter aangesteld en 
krijgt in die hoedanigheid een vergoeding voor zijn werkzaamheden. 
Deze bedroeg 356 (2011: ). 

De variabele beloning van de heren Vliex en Faut betreft een afwikkeling 
van de longterm incentive over voorgaande jaren.

Uit hoofde van de ‘wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 
2012’ heeft Loyalis voor 56 (2011: ) aan eenmalige crisisheffing afgedragen.

Overige beloningen

2012 2011

Raad van Commissarissen 126 135
Beleggingsadviescommissie 55 49

Totaal 181 184
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Verbonden partijen

Met haar aandeelhouder heeft Loyalis NV namens de diverse Loyalis 
vennootschappen een overeenkomst inzake de pooling van onder
steunende 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, naast uitbesteding aan derden, 
eveneens voor een deel belegd bij de zustermaatschappij APG Investment 
Services NV. 

Loyalis is hierbij verantwoordelijk en bevoegd voor het integrale 
vermogens beheerproces. Het beheren van het vermogen vindt plaats 
in overeen stemming met de door de Loyalis vastgestelde beleggings
richtlijnen en de overige bepalingen zoals vastgelegd in een raam
overeenkomst tussen APG IS en Loyalis. 

In onderstaande tabel zijn de onderlinge relaties weergegeven.

Moedermaatschappij Zustermaatschappijen Totaal
2012 2011 2012 2011 2012 2011

Opbrengsten - - - - - -
Kosten 42.433 45.063 5.548 9.553 47.981 54.616

Vorderingen 1.066 1.230 69 163 1.135 1.393
Schulden 6.783 11.775 871 3.087 7.654 14.862
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Risico
management 
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Risico
management
In deze paragraaf wordt verder stilgestaan bij het risico-
management van Loyalis. Voor de bepaling van de strategie en 
de risico beheerorganisatie wordt verwezen naar het directie-
verslag. In de onderstaande paragraaf wordt ingegaan op 
risico beheersing en de onderliggende risico’s.

1. Risicobeheersing

Loyalis geeft hoge prioriteit aan risicobeheersing. Hierbij worden de 
volgende centrale uitgangspunten gehanteerd:
•  Werken binnen de gestelde wettelijke kaders, inclusief die van toezicht

houders DNB en AFM;
•  Prudent beleggen, 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.

Indien, op basis van met name de maandelijkse risicorapportage, 
geconstateerd wordt dat risicolimieten benaderd dan wel overschreden 
worden, wordt bijgestuurd.
Zo heeft het afgelopen jaar bijsturing onder andere plaatsgevonden door:
•  De spreiding van de liquide middelen over de banken verder te verbeteren;
•  De exposure naar staatsleningen van zwakkere eurolanden kritisch te 

bezien en terug te brengen;
•  Het risicobudget voor de actieve rentepositie tijdelijk naar nul terug te 

brengen;
• Aanpassing van portefeuille staatsobligaties;
• Volledige afbouw van aandelenexposure eigen rekening;
• Gedeeltelijke afbouw van de creditsportefeuille.
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1.1 Hedging

Loyalis heeft als beleid het beperken van het valuta en renterisico. 

Loyalis maakt gebruik van derivaten om bovengenoemde marktrisico’s 
af te dekken dan wel te beheersen. Deze derivaten maken onderdeel uit 
van de beheersing van verschillende portefeuilles van activa en passiva 
en van de beheersing van structurele posities. Doelstelling is om het 
totale risicoprofiel terug te brengen door posities in te nemen met een 
risicoprofiel tegengesteld aan dat van de oorspronkelijke positie.

1.2 (Her)verzekeringsbeleid

Loyalis heeft als doelgroep de sectoren overheid, onderwijs, bouw en 
woningcorporaties en energie en nutsbedrijven. De belangrijkste 
risico’s die verzekerd worden, zijn langlevenrisico’s (aanvullingen op 
het ouderdomspensioen), overlijdens risico’s (aanvullingen op het 
nabestaandenpensioen) en arbeidsongeschiktheids risico’s (aanvullingen 
op het invaliditeits pensioen).
Basis voor deze aanvullende verzekeringen is een grote kennis van de 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de doelgroep. Daarnaast is 
kennis van de doelgroep van groot belang bij de inschatting van de risico’s.

Loyalis is een relatief jonge vennootschap, in april 1996 opgericht. Vanaf de 
oprichting is ervoor gekozen om een deel van de risico’s te herverzekeren.
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. In de loop der jaren is de 

mate van herverzekering bij bij Loyalis Schade NV teruggebracht, omdat de 
onzekerheid ten aanzien van de verzekeringstechnische resultaten kleiner 
geworden is. 
Onder Solvency II kan herverzekering ook een belangrijke functie krijgen 
ter vermindering van het solvabiliteitsbeslag: het formuleren van beleid 
hieromtrent maakt onderdeel uit van de verdere implementatie.
 
1.3 Acceptatiebeleid

Als verzekeraar kan Loyalis niet alle risico’s die zich aandienen accepteren. 
Om dit te beheersen is een op de tarieven afgestemd integraal acceptatie
beleid ontwikkeld en ingevoerd. De twee belangrijkste acceptatie criteria zijn: 
1.  Medische acceptatie: voor individuele overlijdensrisicoverzekeringen en 

voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is voor nieuwe verzekerden 
een medisch acceptatietraject ingericht. Dit is voor Loyalis Leven NV 
gedifferentieerd naar leeftijd van de verzekerde en verzekerd bedrag en 
belegd bij een aparte afdeling. 

2.  Beoordeling kredietwaardigheid: bij Loyalis Schade NV is ten behoeve 
van de borgtocht verzekering ook een acceptatietraject ingericht voor de 
beoordeling van kredietrisico’s.

1.4 Interne beheersingssysteem

Vooral ter beheersing van de operationele risico’s heeft Loyalis een 
uitgebreid intern beheersingssysteem opgezet. In de Risk Self Assessment 
(RSA) worden de belangrijkste (operationele) risico’s waaraan Loyalis bloot
staat systematisch in beeld gebracht, onder andere middels RSA sessies. 
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Daarbij wordt aandacht besteed aan de key processen, de key risks en de 
key controls. 

In Risk & Control matrices worden de verschillende risico’s benoemd 
en toegeschreven aan een verantwoordelijke functionaris. Voor alle key 
processen zijn de key risks en de key controls uitgewerkt. Bij elke vorm van 
risico staat specifiek beschreven wat de interne beheersingsmaatregelen 
zijn. Loyalis test of de maatregel zichtbaar, dan wel niet zichtbaar, 
aanwezig is, of het een nieuwe maatregel betreft of dat er nog geen 
maatregel voor dat risico bestaat. Dit kan aangevuld worden met een 
eventuele toelichting. 
Vooruitlopend op de invoering van Solvency II is in 2012 eveneens een proef 
ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) gehouden op directieniveau 
Loyalis.

Een belangrijk sluitstuk in het interne beheersingssysteem vormt de 
jaarlijks door het management af te geven In Control Statement (ICS). 
Daarbij ligt de focus op de meest relevante risico’s en controls zoals 
gehanteerd door COSO: strategisch, financieel, operationeel en compliance. 
Voor het ondertekenen van het ICS is een draaiboek opgesteld met 
alle procedures en stappen die in deze fase doorlopen moeten worden. 
Eventuele tekortkomingen worden gesignaleerd en opgepakt.

2. Risico’s

De risico’s worden door Loyalis gevolgd conform de indeling van het 
Solvency II raamwerk, waarbij het standaardmodel wordt gehanteerd. 
Deze worden hier, voor zo ver materieel, successievelijk besproken. 
Vervolgens worden de risico’s besproken die niet gekwantificeerd zijn in de 
Solvency II systematiek.

2.1 Het overall risicoprofiel van Loyalis 

In de Europese Unie zijn de voornaamste risico’s die verzekeraars lopen 
in een standaard stramien gegoten. Hier wordt nader ingegaan op 
de actuariële risico’s, de marktrisico’s en het tegenpartijkredietrisico. 
Deze risico’s zijn gekwantificeerd en resulteren in een bepaald 
solvabiliteits beslag. Waar mogelijk is voor deze risico’s een 
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

2.2 Actuariële risico’s

Verzekeringstechnische resultaten vloeien voort uit een afwijking 
tussen de risicopremies die beschikbaar zijn voor een verzekerings
technisch risico en de werkelijke schadelast uit hoofde van dit risico. 
De belangrijkste risico’s voor Loyalis zijn het sterfterisico (voor de levens
verzekeringen), het langlevenrisico (voor de lijfrente verzekeringen) en 
het arbeidsongeschiktheidsrisico (voor de arbeidsongeschiktheids
verzekeringen), het afkooprisico, het kostenrisico en het catastroferisico. 
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Solvency II onderscheidt daarnaast nog andere verzekeringstechnische 
risico’s: voor Loyalis zijn deze qua impact nihil of zeer beperkt en daarom 
wordt er in deze risicoparagraaf niet verder op ingegaan.

De voorzieningen in de balans van Loyalis Leven en Loyalis Schade zijn met 
name gebaseerd op sterftekansen, dan wel arbeidsongeschiktheidskansen 
die zijn afgeleid van waarnemingen binnen de doelgroepen. 
Periodiek worden deze veronderstellingen getoetst  in het sinds 2010 
jaarlijks uitgevoerde grondslagenonderzoek  en wordt het resultaat 
op deze kansen afgeleid. Hierbij wordt ook gesteund op de tafels 
van het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De gevoeligheids analyses zijn gebaseerd op de schokken 
zoals ze in Solvency II naar de huidige inzichten (ontleend aan 
“Technical Specifications for the Solvency II valuation and Solvency Capital 
Requirements calculcations (Part I)”, EIOPADOC12/362 d.d. 18 oktober 
2012) zullen gaan gelden.
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Inzicht in de gevoeligheid op basis van de criteria
van Solvency II op de best-estimate voorziening

De onderstaande tabel geeft de gevoeligheid aan van de hierna genoemde 
risico’s. De gevoeligheid wordt gemeten als de stijging van de voorziening 
ingevolge de genoemde stijging van het betreffende risico. 

Impact op het resultaat voor belastingen ingevolge % schok in de variabele
Leven Schade

(x € 1 miljoen voor vpb) 2012 2011 2012 2011

2.2.1.1  Daling sterftekansen / Stijging langlevenrisico met 20% -42,7 -36,2 -6,5 -3,0
2.2.1.2  Stijging sterftekansen / kortlevenrisico met 15% -12,5 -14,2 nvt nvt
2.2.1.3  Stijging Arbeid Ongeschiktheidkansen met 35% (1e jaar) / 25% (permanent) nvt nvt -67,0 -72,1
2.2.1.4  Premie- en schadevoorzieningrisico nvt nvt -10,3 -10,6
2.2.1.5  Afkooprisico o.b.v. massale afkoopschok van 40% -43,4 -3,4 nvt nvt
2.2.1.6  Stijging kosten met 10% én stijging kosteninflatie met 1%-punt -24,2 -20,0 -7,1 -6,6
2.2.1.7  Catastroferisico -2,4 -2,8 -22,2 -17,9
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2.2.1.1 Langlevenrisico

Langlevenrisico is de kans op schade 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. Onder Solvency II wordt dit risico 
gekwantificeerd als de verhoging van de voorziening (ten opzichte van de 
Best Estimate) die nodig is om een integrale daling van de sterfteratio’s 
met 20 procent op te kunnen vangen.

Hierbij valt vooral het verschil bij Loyalis Schade op ten opzichte van vorig 
jaar; het sterfterisico is fors toegenomen. Dit is het gevolg van het feit 
dat op basis van het Grondslagenonderzoek 2012 besloten is om voor de 
vaststelling van de Best Estimate (BE) niet langer een marktconforme 
sterftetafel te hanteren voor de IPAPportefeuille, maar een eigen 
schatting. Weliswaar is het absolute aantal waargenomen sterftegevallen 
zeer beperkt, maar wel veel hoger dan verwacht zou worden op basis van 
marktconforme tabellen. Vanwege de hogere kansen in de BE, valt ook de 
schok daarop hoger uit.

Bij Loyalis Leven NV is vanwege de overgang op de meest recente sterfte
tafels  waarin de verbeterde levensverwachting is opgenomen én waarin 
ook al een toekomstige trend verwerkt zit  de Best Estimate hoger en is 
het relatieve effect van een nog verdere verbetering lager. Maar vanwege 
de fors gedaalde rente op deze langlopende verplichtingen, is de absolute 
waarde van de langlevenschok per saldo toch hoger dan vorig jaar.

2.2.1.2 Sterfterisico

Sterfterisico (kortlevenrisico) is de kans op schade als gevolg van het feit 
dat het actuele bij overlijden uit te keren bedrag hoger is dan de daarvoor 
aangehouden technische voorziening en ontvangen risicopremie. 
Dit is het geval als de veronderstelde sterfte bij vaststelling van de 
technische voorziening en risicopremie lager is dan de gerealiseerde 
sterfte.

Ook voor verzekeringen waarop het sterfterisico van toepassing is, is 
overgestapt op recente sterftetafels, wat een verlagend effect heeft op 
zowel de Best Estimate als de sterfteschok. 

2.2.1.3 Invaliditeitsrisico

Het invaliditeit/morbiditeit risico 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 verzekeringsclaims als 
gevolg van veranderingen in de invaliditeit, ziekte en morbiditeit ratio’s.
Het invaliditeit/morbiditeit risico is gebaseerd op het onderscheid 
tussen het verzekeren van medische kosten en het verzekeren van 
inkomensbescherming.

Loyalis Leven NV kent geen producten met (aanvullende) arbeids
ongeschiktheids dekkingen en is daardoor ongevoelig voor het arbeids
ongeschiktheids risico.
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Voor Loyalis Schade NV is de belangrijkste ‘zorgverzekering vergelijkbaar 
met leven’ de verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dit is 
het risico dat verliezen optreden als gevolg van verschillen tussen de 
werkelijke en veronderstelde arbeids ongeschiktheid en de werkelijke en 
veronderstelde ontwikkeling in de verwachtingen inzake arbeids ongeschikt
heid. Tegelijk met het arbeidsongeschiktheidsrisico moet ook het potentiële 
herstel van de polishouder (revalidering) meegenomen worden. 

De voorziening van Loyalis Schade NV bestaat voor het grootste 
gedeelte uit een IBNRvoorziening. Ondanks dat de invalidering 
reeds heeft plaatsgevonden, is een gedeelte van de voorziening toch 
onderhevig aan invaliditeitsrisico. Uit ervaring blijkt namelijk dat niet 
iedereen die ziek is geworden, dit ook meteen meldt bij Loyalis. Het ligt 
voor de hand dat dit komt vanwege de lange wachttijd (twee jaar bij 
volledige arbeidsongeschiktheidsdekking en vijf jaar bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheidsdekking) voordat de verzekering tot uitkering kan 
komen. Dat betekent dat de inschatting van het aantal schadegevallen dat 
nog in de wachttijd zit, onzeker is en daarmee geschokt moet worden met 
35 procent (voor het eerste jaar) respectievelijk 25 procent voor de jaren 
erna. Daarnaast wordt er een 20 procent lagere revalidering verondersteld; 
dit onderdeel van het invalideringsrisico betreft ook het deel van de 
voorziening t.b.v. lopende uitkeringen (VPU).

2.2.1.4 Premie en schadevoorzieningrisico

Dit is het risico dat de voor de verzekerde risico’s vereiste premie en 
voorziening hoger zijn dan verondersteld is in de Best Estimate situatie. 

Dit is van toepassing op zuivere schadeproducten: bij Loyalis Schade is 
dit borgtocht en ziekteverzuim. De risicogevoeligheid wordt gemeten 
conform de specificaties van de Solvency II standaardformules, die 
resulteren in een percentage van de premie en voorziening.

2.2.1.5 Onnatuurlijk verval bij levensverzekeringen/afkooprisico

Het voortijdig beëindigen van een verzekering anders dan door het 
optreden van het verzekerde risico (overlijden) is een resultaatbron voor 
de verzekeraar. Indien de afkoopwaarde plus de verrekende afkoop
kosten minder bedragen dan de vrijvallende voorziening plus de werkelijk 
gemaakte kosten, is er sprake van een positief resultaat. Maar afkoop 
betekent ook dat er minder toekomstige kostendekking is en dat een 
toekomstig resultaat op sterfte niet meer optreedt. 

Het meest ongunstige scenario (een verhoging of een verlaging van de 
jaarlijkse afkoop frequenties) is bepalend voor het risico. Daarnaast dient ook 
een eenmalige massale afkoopschok te worden doorgerekend. Indien deze 
nog ongunstiger uitpakt, is deze bepalend voor het risico. Het onnatuurlijk 
verval risico bij Loyalis Leven speelt vooral bij de ANWportefeuille. 

Vergeleken met vorig jaar is dit risico bij Loyalis Leven fors toegenomen. 
In 2012 is dit voor het eerst meegenomen bij ANWverzekeringen. 
Dit zijn jaarlijks opzegbare contracten waarbij in de Best Estimate met 
een (op waarnemingen gebaseerde) jaarlijkse verlengingskans wordt 
gerekend. Vanwege voortschrijdend inzicht is sinds 2012 het niet verlengen 
van deze contracten ook als afkoop gezien.
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2.2.1.6 Kostenrisico

Het kostenrisico betreft het risico op verliezen, of een nadelige verandering 
in de waarde van verzekeringsverplichtingen, welke het gevolg is van 
veranderingen in het niveau, de trend of de volatiliteit van de gemaakte 
kosten voor het uitvoeren van verzekeringscontracten.

Hierbij ontstaat het risico dat de toekomstige doorlopende kosten hoger 
liggen dan de grondslagen die zijn gehanteerd bij de bepaling van de Best 
Estimate van de technische voorzieningen, terwijl de kostenopslag in de 
premies niet verhoogd kan worden. Eerste kosten zijn geen onderdeel van 
het kostenrisico omdat alleen het risico van de lopende portefeuille wordt 
beschouwd. Het kostenrisico speelt bij alle producten.

De risicogevoeligheid voor het kostenrisico wordt gemeten conform de 
specificaties van de Solvency II standaardformule. Hierbij wordt de impact 
berekend van een stijging van de kosten met 10 procent en een stijging 
van de kosteninflatie met 1 procentpunt.

Bij de prognose van de doorlopende kosten is rekening gehouden met een 
verwachte kosteninflatie van 1,65 procent per jaar. Dit is gebaseerd op het 
verschil tussen de nominale rentetermijnstructuur van DNB en de reële 
rentetermijn structuur die door Towers Watson wordt gepubliceerd. In 
vergelijking met vorig jaar is het kostenrisico toegenomen. Dit is met name 
het gevolg van de toegenomen doorlopende kosten per polis. Daarnaast 
is weliswaar rekening gehouden met toekomstige kosten besparingen 
vanwege Kiezen & Doorpakken, maar per saldo is het kostenrisico hoger.

2.2.1.7 Catastroferisico

Het catastroferisico betreft het risico op verlies of een nadelige 
verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen, welke het 
gevolg is van de grote onzekerheid ten aanzien van de te hanteren 
veronder stellingen bij het bepalen van de prijsstelling en voorzieningen 
voor omvangrijke en ongebruikelijke cumulatie van gebeurtenissen. 
Dit speelt met name bij Loyalis Schade.

Ten opzichte van vorig jaar is het catastoferisico bij Loyalis Schade 
toegenomen. Dit is vanwege voortschrijdend inzicht en doordat een aantal 
voorheen nog ontbrekende producten er nu in zijn meegenomen.

2.3 Marktrisico’s

Onder marktrisico wordt verstaan het effect dat veranderingen in markt
prijzen hebben op de waarde van de bezittingen en verplichtingen en 
daarmee op het intrestresultaat. De producten van Loyalis zijn wat betreft 
marktrisico’s in te delen in drie groepen: 
•1  producten voor rekening en risico Loyalis (€ 2,5 miljard belegd vermogen)
•2 unitlinked producten (€ 0,2 miljard belegd vermogen)
•3 unitlinked producten met garanties (€ 0,5 miljard belegd vermogen)

De benodigde intrest van de unitlinked producten zonder garanties is 
gelijk aan de waardeontwikkeling van de onderliggende beleggings
portefeuille. De behaalde resultaten komen dus volledig voor rekening 
voor de klant en Loyalis loopt hier geen risico. Unitlinked producten 
met garanties bevatten economisch gezien wel degelijk marktrisico’s, 



112 Loyalis NV jaarverslag 2012

echter onder de vigerende waarderingsgrondslagen (IFRS) maakt 
de waarde van de embedded options geen onderdeel uit van de 
benodigde intrest en worden veranderingen hierin dus niet in het 
overzicht van het totaalresultaat verwerkt. De eventueel negatieve 
impact van renteschommelingen op embedded options, wordt wel 
meegenomen in de zogenaamde toereikendheidstoets van de aanwezige 
balansvoorzieningen. Zolang de aanwezige balans voorzieningen een 
overwaarde vertonen ten opzichte van de berekende marktwaarde van 
deze voorzieningen, inclusief de waarde van de embedded options, zal 
er geen impact ontstaan op het totaalresultaat (volgens de huidige 
waarderingsgrondslagen). 

Per 31 december 2012 was de (negatieve) waarde van deze embedded 
options in totaal ca € 47 miljoen. Uit de toereikendheidstoets van 
de aanwezige voorzieningen bleek daarbij nog een overwaarde van 
ca. € 15 miljoen. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat deze overwaarde 
pas verdwijnt indien de rente met nog eens 112 basispunten zou dalen.

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. De relevante risicofactoren 
zijn: renterisico, aandelenrisico, valutarisico, vastgoedrisico, spreadrisico 
en tegenpartijrisico.
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Effect van schokken in marktrisico’s

Leven Schade
Risicofactor (x € 1 miljoen) 2012 2011 2012 2011

2.3.1  Renterisico* -2,8 -0,8 -1,8 -0,3
2.3.2  Aandelenrisico -17,1 -26,9 -10,0 -14,5
2.3.3  Valutarisico -1,5 -9,8 -0,9 -4,5
2.3.4  Vastgoedrisico -49,3 -53,2 -18,4 -17,1
2.3.5  Spreadrisico -39,8 -61,0 -9,7 -14,4

*  Betreft netto effect: gesaldeerde rentegevoeligheid van beleggingen en 

verplichtingen 

In Kiezen & Doorpakken is het risicobudget voor marktrisico’s aanzienlijk 
beperkt. In 2012 is reeds gestart invulling te geven aan dit beperktere 
risicobudget door de aandelen voor eigen rekening en risico te verkopen 
en de resterende looptijd van de bedrijfsobligaties te verkorten. Het effect 
van deze maatregelen is zichtbaar in bovenstaande tabel, waar de 
resultaten voor de risicofactoren aandelen, valuta en spread lager uitvallen 
in vergelijking met ultimo 2011.

2.3.1 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 rente. Aan de passiefzijde worden de verplichtingen 
verdisconteerd met de risicovrije rentevoet: de DNB rentetermijnstructuur 
exclusief Ultimate Forward Rate (UFR). 
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 swaps. Bij immunisatie worden de 
swaps zodanig aangekocht dat de rentegevoeligheid van de vastrentende 
portefeuille plus de swaps nagenoeg gelijk is aan de rentegevoeligheid van 
de verplichtingen.
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In onderstaande tabellen is het effect van een rentestijging cq. rentedaling 
met 1%punt op het resultaat zichtbaar gemaakt.

2012 2011
Effect van rente stijging (x € 1 miljoen) Leven Schade Totaal Leven Schade Totaal

Voorzieningen -109,1 -60,3 -169,4 -96,0 -50,2 -146,2
Beleggingen -41,5 -16,8 -58,3 -38,9 -15,5 -54,4
Renteswaps -64,8 -41,7 -106,5 -56,3 -34,4 -90,7

Resultaat 2,8 1,8 4,6 0,8 0,3 1,1

2012 2011
Effect van rente daling (x € 1 miljoen) Leven Schade Totaal Leven Schade Totaal

Voorzieningen 109,1 60,3 169,4 95,8 50,1 145,9
Beleggingen 41,5 16,8 58,3 38,6 15,4 54,0
Renteswaps 64,8 41,7 106,5 56,1 34,3 90,4

Resultaat -2,8 -1,8 -4,6 -1,1 -0,4 -1,5

De balans van Loyalis is niet geheel immuun voor renteveranderingen, 
de zogenaamde hedge ratio bedraagt 97%. 
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2.3.2 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 sinds juni 2012 niet meer in beursgenoteerde aandelen, 
omdat de bijbehorende volatiliteit niet meer past binnen het gewenste 
risicoprofiel van Loyalis. Voor rekening en risico klant wordt wel nog in 
beurs genoteerde aandelen belegd, omdat deze deel kunnen uitmaken van 
een door de klant gekozen beleggingsmix.

Loyalis heeft wel nog een private equity portefeuille voor eigen 
rekening en risico van € 61,4 miljoen. De impact van een koersdaling 
van private equity van 44% (de actuele Solvency II schok) zou 
resulteren in een waardedaling van € 27,1 miljoen (Leven: € 17,1 miljoen, 
Schade: € 10,0 miljoen).

2.3.3 Valutarisico

Valutarisico ontstaat door veranderingen in het niveau of de beweeglijk
heid van valutakoersen. Loyalis gaat uit van een lange termijn rendement 
op valuta van ontwikkelde landen van nul procent en dekt daarom 
alle valuta van ontwikkelde landen af. Aandelenposities in valuta van 
opkomende markten worden bewust niet afgedekt. De verwachting is dat 
deze economieën harder groeien dan de Eurozone en dat deze valuta’s 
daarom zullen appreciëren ten opzichte van de Euro. 

Om operationele redenen is het niet mogelijk om vreemde valuta voor 
ontwikkelde landen altijd perfect af te dekken. De gelopen operationele 
valutarisico’s zijn, absoluut en relatief gezien, marginaal.

De gevoeligheid voor het vreemde valutarisico wordt gemeten conform de 
specificaties van de Solvency II standaardformule. Hier wordt de impact 
op het resultaat van een koersmutatie van de niet afgedekte valuta ten 
opzichte van de Euro met 25 procent berekend. 
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Valutaposities

2012 2011
Valuta exposure Leven (x € 1 miljoen) Bruto* exposure Netto** exposure Bruto exposure Netto exposure

Euro 1.589,8 1.872,4 1.420,1 1.750,8
Totaal non-euro exposure 283,0 6,1 369,9 39,3

USD  (Verenigde Staten) 271,8 1,8 281,5 -4,0
GBP  (Verenigd Koninkrijk) 7,2 0,3 17,5 -0,7
Overig 4,0 4,0 70,9 44,0

2012 2011
Valuta exposure Schade (x € 1 miljoen) Bruto* exposure Netto** exposure Bruto exposure Netto exposure

Euro 529,4 664,7 437,6 577,3
Totaal non-euro exposure 139,0 3,6 157,9 18,2

USD  (Verenigde Staten) 132,2 1,0 118,0 -1,5
GBP  (Verenigd Koninkrijk) 4,4 0,2 8,1 -0,3
Overig 2,4 2,4 31,8 20,0

*  Bruto is voor afdekking
**  Netto is na afdekking

De noneuro valutaposities zijn door de verkoop van de beursgenoteerde 
aandelen, waar de valuta van aandelenposities in opkomende markten 
niet werden afgedekt, in 2012 fors gereduceerd, hetgeen de afname in het 
valutarisico verklaart.

2.3.4 Vastgoedrisico

Vastgoedrisico is de gevoeligheid van de waarde van beleggingen en 
verplichtingen voor veranderingen in de marktwaarde van vastgoed.

Loyalis belegt in Nederlands vastgoed via een beperkt aantal niet
beursgenoteerde vennootschappen. Daarnaast belegt Loyalis in 
infrastructuur via een nietbeursgenoteerd extern beleggingsvehikel.
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Vastgoedbeleggingen

2012 2011
Vastgoed exposure (x € 1 miljoen) Leven Schade Leven Schade

Woningen 70,4 28,1 78,8 26,8
Winkels 58,0 17,0 59,9 15,6
Infrastructuur 14,8 9,2 15,0 7,7

Vastgoed totaal 143,2 54,3 153,2 50,1

Het vastgoedrisico wordt, net als in de voorgaande verslagperiode, 
gemeten conform de specificaties van de Solvency II standaardformule. 
Hierin wordt het effect van een waardedaling van het vastgoed met 
25 procent berekend, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele 
leverage in de vastgoedfondsen (met name bij woningen en winkels). 
Deze leverage leidt tot een grotere waardedaling dan de 25 procent 
standaard schok.
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Effect wijziging op marktwaarde vastgoed beleggingen op basis van de criteria van Solvency II

2012 2011
Vastgoedrisico Leven (incl. leverage) (EUR miljoen) In % (EUR miljoen) In %

Woningen -25,5 36,1% -28,4 -36,3%
Winkels -20,1 34,7% -21,0 -35,0%
Infrastructuur -3,7 25,0% -3,8 -25,0%

Vastgoed totaal -49,3 34,4% -53,2 -34,7%

2012 2011
Vastgoedrisico Schade (incl. leverage) (EUR miljoen) In % (EUR miljoen) In %

Woningen -10,2 36,1% -9,7 -36,2%
Winkels -5,9 34,7% -5,5 -35,0%
Infrastructuur -2,3 25,0% -1,9 -25,0%

Vastgoed totaal -18,4 33,8% -17,1 -34,1%

Gedurende 2012 is het totaal aan vastgoedbeleggingen met € 5,8 miljoen 
gedaald, waardoor Loyalis minder hard getroffen (€ 2,6 miljoen) zal 
worden door een schok in de waarde van het vastgoed. De leverage binnen 
de vastgoedfondsen is in 2012 gelijk gebleven.

2.3.5 Spreadrisico

Spreadrisico is het risico dat het niveau van de credit/staat spread 
(rendement van obligaties bovenop de risicovrije rente) wijzigt. 
De vastrentende portefeuille is breed gespreid over debiteuren, titels en 
regio’s waardoor er geen sprake is van bijzondere concentratie. Vrijwel 
al deze beleggingen vinden plaats in investment grade debiteuren 
(97 procent). De totale portefeuille heeft een marktwaarde van circa 
€ 2 miljard.
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Verdeling naar ratingklasse (in marktwaardes)
2012 2011

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

Staatsobligaties 437 132 569 100% 460 109 569 100%
AAA 212 63 275 49% 296 69 365 64%
AA 146 44 190 33% 76 20 96 17%
A 0 0 0 0% 69 17 86 15%
BBB 79 25 104 18% 15 3 18 3%
Lager dan BBB 0 0 0 0% 4 0 4 1%

Bedrijfsobligaties 834 252 1.086 100% 863 248 1.111 100%
AAA 151 27 178 16% 99 20 119 11%
AA 201 85 286 26% 243 112 355 32%
A 340 88 428 40% 332 70 402 36%
BBB 137 50 187 17% 186 45 231 21%
Lager dan BBB 5 2 7 1% 3 1 4 0%

Gesecuritiseerd 227 95 322 100% 160 56 216 100%
AAA 160 63 223 69% 127 43 170 78%
AA 18 8 26 8% 10 4 14 6%
A 6 3 9 3% 6 2 8 4%
BBB 7 4 11 3% 3 1 4 2%
Lager dan BBB 36 17 53 17% 14 6 20 10%

Totaal 1.498 479 1.977 1.483 413 1.896

De vastrentende waarden portefeuille belegt voornamelijk in Europa. 
Binnen de staatsportefeuille is meer dan 80 procent belegd in de staats
obligaties van noordelijke Eurolanden. De portefeuille bevat geen staats
leningen van Griekenland of Portugal. De blootstelling naar staatsleningen 
van Italië, Spanje en Ierland is met een belang van € 98 miljoen (<5%) beperkt. 

Met de belangen in bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde leningen in de 
VS en het VK wordt exposure naar andere economieën dan de Eurozone 
bewerkstelligd. 
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Verdeling naar landen (in marktwaardes)

2012 2011
Land (x € 1 miljoen) Staatsobligaties Overig VRW Totaal Totaal In % Staatsobligaties Overig VRW Totaal Totaal In %

Nederland 89 472 561 28% 69 416 485 26%
VS 15 264 279 14% 119 153 272 14%
Frankrijk 113 122 235 12% 113 113 226 12%
Duitsland 135 98 233 12% 31 166 197 10%
Verenigd Koninkrijk 0 165 165 8% 0 188 188 10%
Italië 71 16 87 4% 50 49 99 5%
Spanje 21 39 60 3% 45 20 65 3%
België 30 24 54 3% 48 5 53 3%
Oostenrijk 33 16 49 2% 29 17 46 2%
Europese Unie 41 0 41 2% 10 33 43 2%
Zweden 0 35 35 2% 32 5 37 2%
Ierland 6 26 32 2% 0 23 23 1%
Overig 15 131 146 8% 23 139 162 9%

Totaal 569 1.408 1.977 100% 569 1.327 1.896 100%

In het laatste kwartaal van 2012 is het risicoprofiel van de vastrentende 
portefeuille fors verlaagd door de looptijd van een deel van de bedrijfs
obligaties te verkorten. Obligaties met een kortere resterende looptijd zijn 
minder gevoelig voor spreadveranderingen, waardoor de marktwaarde van 
deze leningen minder fluctueert.
 
De risicogevoeligheid voor het spreadrisico wordt gemeten conform 
de specificaties van de Solvency II standaardformule. Hierin wordt de 
impact op het resultaat van een toename in de spreads berekend: dit is 

gedifferentieerd naar looptijd, rating, soort debiteur en aard van het 
stuk. Gezien de complexiteit van de berekeningen is hier met een aantal 
aannames gewerkt. Uitgaande van de spread duration van 2,9 (2011: 4,6), 
een gemiddelde rating van singleA en een gemiddelde spread uitloop 
van 1,4 procent leidt dit tot een verlies van € 49,5 miljoen (ultimo 2011 
€ 75,4 miljoen).
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2.3 Tegenpartijkredietrisico

Onder tegenpartijkredietrisico wordt verstaan: mogelijke verliezen 
als gevolg van het onverwacht in gebreke blijven of verslechteren van 
de krediet waardigheid, van de tegenpartijen en debiteuren van de 
onderneming in de komende twaalf maanden.
Voor Loyalis zijn met name relevant de vorderingen uit hoofde van 
derivaten transacties, herverzekering en banktegoeden. Het tegenpartij
risico bij derivaten is minimaal door het dagelijks uitwisselen van 
onderpand. De banktegoeden worden aangehouden bij Nederlandse 
grootbanken en de herverzekerings contracten zijn afgesloten met 
solvabele herverzekeraars.

3.  De risico’s die niet in het 
Solvency II standaardmodel zijn opgenomen

3.1 Strategisch risico

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. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om verminderde vraag naar kernproducten, 
nieuwe productmogelijkheden, ver schui vingen in distributiekanalen 
(de opkomst van internet), toenemende concurrentie of veranderde 
regelgeving. Het strategisch risico speelt bedrijfsbreed.

Loyalis legt haar strategie vast in een meerjarenplan (drie jaren) dat 
jaarlijks wordt geactualiseerd. Het strategisch planningsproces resulteert 
in een aantal doelstellingen (targets) en actiepunten; er worden KPI’s 
vastgesteld op grond waarvan de realisatie wordt gemeten in de tijd. 
Het komende jaar wordt uitgewerkt in een jaarplan en in acties en 
projecten. De budgetten van de dochterbedrijven en afdelingen voor het 
komende jaar worden hiervan afgeleid. 

3.2 Liquiditeitsrisico

Onder liquiditeitsrisico wordt verstaan: de kans dat een onderneming 
problemen heeft om de financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn 
om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen op het moment dat deze 
opeisbaar worden.

Loyalis volgt nauwlettend het liquiditeitsrisico, zodat toereikende liquide 
middelen zijn gewaarborgd om aan de financiële verplichtingen te voldoen. 
Risico hierbij zijn onvoorspelbare betalingen, bijvoorbeeld uit hoofde van 
derivaten posities. Daarbij is Loyalis gevoelig voor een stijgende rente.
Loyalis belegt voor het overgrote deel in courante, beursgenoteerde 
stukken. In 2012 werd bovendien een significant deel van de portefeuille 
in liquide middelen aangehouden. Beleggingen in onroerend goed, 
private equity en infrastructuur kunnen niet op korte termijn te gelde 
worden gemaakt. Met de per saldo resulterende liquiditeitspositie kon 
Loyalis ruimschoots voldoen aan de liquiditeitsbehoeften voortvloeiend 
uit de reguliere business c.q. samenhangend met de aangehouden 
derivatenposities. 
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3.3 Operationeel risico

Onder operationeel risico wordt verstaan het risico op verliezen door 
inadequate of falende interne processen, door mensen en ITsystemen of 
door onverwachte externe gebeurtenissen. 

Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal deelrisico´s.

Compliance risico

Compliance risico betreft de kans op juridische sancties, materiële 
financiële verliezen of reputatieschade als gevolg van het feit dat Loyalis 
niet voldoet aan de op haar van toepassing zijnde wet en regelgeving dan 
wel in haar handelen niet integer blijkt te zijn. 

Naleving van wet en regelgeving wordt binnen Loyalis geborgd door de 
compliance officer, die werkt op basis van een Compliance Manual en 
een jaarlijks compliance programma, waarin concrete (verbeter)projecten 
benoemd zijn.

Tevens is binnen Loyalis een Code of Conduct van kracht met daarin de 
in acht te nemen normen en waarden. Eenieder die deel uitmaakt van 
de Loyalis organisatie dient zich aan deze code te houden door hem te 
ondertekenen. Medewerkers in bepaalde functies ondertekenen daarnaast 
ook de insider procedure.

IT-risico

ITrisico wordt gedefinieerd als het risico dat bedrijfsprocessen en 
informatie voorziening onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende 
beveiligd worden ondersteund door IT.

Hierbij zijn belangrijk:
•  Strategie en beleid: het risico als gevolg van het niet of onvoldoende 

toegesneden zijn van ITstrategie en ITbeleid op de bedrijfsprocessen 
en de bestaande informatie en dataverwerking, waardoor onvoldoende 
ondersteuning wordt geboden aan processen en informatievoorziening.

•  Beveiliging: het risico als gevolg van
  het niet volledig of niet accuraat zijn van informatiesystemen en 

processen;
  het niet toegankelijk zijn van informatie voor geautoriseerde 

gebruikers;
  het toegankelijk zijn van informatie voor niet geautoriseerde 

gebruikers;
  beheersbaarheid: het risico als gevolg van ontoereikend beheer van de 

ICTomgeving of processen en het onvoldoende kunnen anticiperen 
op ontwikkeling in de business, op technische innovaties of op overige 
externe factoren.

•  Continuïteit: het risico dat de continuïteit van de kritische bedrijfs
processen en de gehele instelling in gevaar komt als gevolg van het niet 
beschikbaar zijn van de IT infrastructuur. 
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Loyalis heeft beleid geformuleerd op het gebied van informatiebeveiliging. 
De standaard ISO 27002 is de leidraad voor het uitwerken, inrichten en 
onderhouden van de informatiebeveiliging binnen Loyalis. Dit omvat 
zowel de fysieke beveiliging van informatie als de digitale beveiliging 
van informatie in de geautomatiseerde systemen. Gebaseerd op deze 
standaard en uitgevoerde risicoanalyses wordt jaarlijks een beveiligings
plan vastgesteld. In de risicoanalyses en de daarop volgende acties wordt 
tevens rekening gehouden met uitkomsten uit accountants  onderzoeken 
en veranderende wet en regelgeving. 

Tevens bestaat er een Handboek Risk Management Informatie beveiliging 
waarin het hele kader omtrent informatiebeveiliging binnen Loyalis te 
vinden is. 

Gedurende het jaar wordt naleving van het informatiebeveiligingsbeleid 
getoetst en waar nodig bijgestuurd. Centraal daarbij staan onder 
andere de logische en fysieke toegangsbeveiliging, change en release
management en businesscontinuity. Maandelijks komt dit aan bod in de 
ITrapportage.

Uitbestedingsrisico

Onder uitbestedingsrisico wordt verstaan het risico dat de continuïteit, 
integriteit of kwaliteit van Loyalis wordt geschaad doordat werkzaam
heden aan derden zijn uitbesteed. Loyalis heeft een aantal werkzaam
heden uitbesteed (met name binnen de APG Groep) en heeft daartoe een 
schriftelijk uitbestedingsbeleid opgesteld. 

Tevens heeft Loyalis dit beleid uitgewerkt in processen.Periodiek wordt 
gerapporteerd over nakoming van afspraken, welke door het management 
worden gemonitord.
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Enkelvoudige 
jaarrekening
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Enkelvoudige balans 
Loyalis NV (x € 1.000 / voor winstbestemming)

Activa  31-12-2012 31-12-2011

Immateriële vaste activa (1) - 1.857

Financiële vaste activa (2)
Deelnemingen 286.719 192.884
Overige financiële vaste activa 38.785 94.991

325.504 287.875

Vorderingen en transitoria (3) 24.497 56.628

Liquide middelen (4) 25.420 29.016

Totaal activa 375.421 375.376

Vermogen en passiva  31-12-2012 31-12-2011

Eigen vermogen (5)
Gestort en opgevraagd kapitaal 167.707 167.707
Agioreserve 83.653 83.653
Overige reserves -45.938 -6.606
Wettelijke reserve deelneming 17.558 9.125
Onverdeeld resultaat 48.421 -30.899

271.401 222.980

Overige voorzieningen (6) 15.847 7.720

Kortlopende schulden (7) 88.173 144.676

Totaal vermogen en passiva 375.421 375.376
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Enkelvoudige winst en verliesrekening 
Loyalis NV (x € 1.000)

 2012 2011

Resultaat deelnemingen (8) 44.657 -33.076
Overige resultaten (9) 2.007 2.778

Resultaat voor belastingen 46.664 -30.298

Belastingen 1.757 -601

Resultaat na belastingen 48.421 -30.899

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

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 Jaarverslag geving. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in 
duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. De waarderingsgrondslagen 
zijn, tenzij anders vermeld, in overeen stemming met die van de 
geconsolideerde jaarrekening.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs of actuele waarde, tenzij anders vermeld. In de balans en 
de winstenverliesrekening zijn referenties opgenomen waarmee wordt 
verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Immateriële vaste activa (1)

De kostprijs van de immateriële vaste activa die zijn verworven bij 
een bedrijfscombinatie wordt gevormd door de reële waarde per de 

overname  datum. Na de waardering bij de eerste opname worden 
immateriële vaste activa gewaardeerd tegen de kostprijs na aftrek van 
cumulatieve afschrijving en eventuele cumulatieve verliezen vanwege 
bijzondere waarde vermindering. Immateriële vaste activa voortkomend 
uit acquisities wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de 
geschatte toekomstige gebruiksduur. 

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 

Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare 
activa en passiva van de overgenomen vennootschap opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat 
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de betreffende 
vennootschap. 

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is 
overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming 
vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de 
verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van 
de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als immateriële 
vaste activa opgenomen. 
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Financiële vaste activa (2)

Deelnemingen 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin 
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd 
volgens de nettovermogenswaardemethode. 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 netto
vermogenswaarde 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 haar schulden in staat 
te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 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 deelnemingen 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. 

Overige financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen reële waarde 
(beleggingen), nominale waarde (latente belastingvordering) dan wel 
geamortiseerde kostprijs (leningen). 

Kortlopende schulden (7)

Kortlopende schulden en nog te betalen en vooruitontvangen posten zijn 
opgenomen tegen nominale waarde. 

Resultaat deelnemingen (8)

Onder dit hoofd is opgenomen het gecumuleerd resultaat van de 
groepsmaatschappijen.

Overige resultaten (9)

Onder dit hoofd zijn alle overige baten en lasten opgenomen, voor zover zij 
op de betreffende periode betrekking hebben.
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Toelichting op de 
enkelvoudige balans

Immateriële vaste activa (1)

In verband met de overname door Loyalis NV van de aandelen in Cordares 
Verzekeringsgroep NV is een immaterieel vast actief ontstaan ter waarde 
van bruto 2.785 (nettoeffect: 2.075). Dit actief bestaat uit de waarde welke 
is toegekend aan de overgenomen verzekeringsportefeuille. Dit actief is in 
2012 geheel afgeschreven. De afschrijving in 2012 bedraagt 254 (2011: 279). 
De bijzondere waardevermindering in 2012 bedraagt 1.602 (2011: )
De cumulatieve afschrijvingen (inclusief bijzondere waardevermindering) 
tot en met einde boekjaar bedragen 2.785 (2011: 929).

Bij het veranderprogramma Kiezen & Doorpakken is onder andere 
besloten nietstrategische producten / portefeuilles af te stoten. 
Hiertoe behoren met name die portefeuilles (de zogenaamde cash
generating unit) die inbegrepen waren bij de overname van de voormalige 
Cordares Verzekerings groep. De netto realiseerbare waarde van de 
resterende immateriële vaste activa is hierdoor tot nul gereduceerd. 
Het hiermee samen hangend effect ( 1.602) is volledig ten laste van het 
totaalresultaat gebracht.

Financiële vaste activa (2)

De financiële vaste activa zijn als volgt opgebouwd:

2012 2011

Deelnemingen 286.719 192.884
Leningen uitgeleend geld - 50.000
Beleggingen 152 136
Actieve latente belastingen 38.633 44.855

Totaal 325.504 287.875
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Deelnemingen
2012 2011

Stand op 1 januari 192.884 223.545

Correctie (deelnemingen) voorgaand jaar - 23
Ontvangen dividenden - -46.000
Stortingen 51.400 47.600
Nettoresultaat boekjaar deelnemingen 44.657 -33.076
Mutatie voorziening deelnemingen -2.222 942
Verkoop BSA Schaderegeling BV - -150

Stand op 31 december 286.719 192.884

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde.

Leningen uitgeleend geld

Als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten heeft Loyalis 
NV in 2008 een aantal leningen verstrekt aan groeps maatschappijen. 
Het betreft achtergestelde leningen aan Loyalis Schade NV van 7.000 
en Loyalis Leven NV van 43.000. Deze leningen zijn in 2012 omgezet in 
agioreserve bij de betreffende entiteiten. 

2012 2011

Beginstand 50.000 50.000
Omzetting in kapitaal -50.000 -

Eindstand - 50.000

Beleggingen
2012 2011

Beginstand 136 141
Waardemutatie 16 -5

Eindstand 152 136

Dit betreffen de resterende beleggingen die in het verleden zijn over
genomen van Loyalis Sparen & Beleggen NV.

Actieve belastinglatentie

Loyalis NV vormt samen met Loyalis Schade NV, Loyalis Leven NV 
en Cordares Advies BV een fiscale eenheid voor de vennootschaps
belasting. Aangezien Loyalis NV formeel de relatie met de belasting
dienst onderhoudt, zijn alle vorderingen en verplichtingen jegens de 
belastingdienst bij Loyalis NV opgenomen.

2012 2011

Beginstand 44.855 27.963
Mutatie als gevolg van gewijzigde fiscale 
behandeling administratiekosten reserve

- -6.416

Mutatie -6.222 23.308

Eindstand 38.633 44.855
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Vorderingen en transitoria (3)

2012 2011

Vorderingen op groepsmaatschappijen 23.395 55.551
Overige vorderingen en transitoria 1.102 1.077

Eindstand 24.497 56.628

Onder vorderingen op groepsmaatschappijen van 23.395 (2011: 55.551) 
is een vordering opgenomen uit hoofde van te verrekenen 
vennootschaps belasting met Loyalis Schade NV, Loyalis Leven NV en 
Cordares Advies BV. De looptijd van deze belasting vorderingen is voor 
het merendeel langer dan 1 jaar waarbij afwikkeling binnen de fiscale 
eenheid plaatsvindt na ontvangst van de voorlopige aanslag. 

Liquide middelen (4)

De liquide middelen bedragen 25.420 (2011: 29.016) en staan geheel ter 
vrije beschikking.

Eigen Vermogen (5)

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 900.000 gewone aandelen 
van elk € 453,78. Hiervan zijn 369.577 (2011: 369.577) aandelen geplaatst; 
op deze aandelen is 167.707 (2011: 167.707) gestort. 

Op 7 oktober 2011 heeft Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid haar 
volledig aandeel vervreemd aan APG NV, waarmee laatstgenoemde met 
ingang van die datum enig aandeelhouder is.

Gestort en opgevraagd kapitaal
2012 2011

Stand op 1 januari 167.707 162.652
Plaatsing aandelen - 5.055

Stand op 31 december 167.707 167.707

Agio
2012 2011

Stand op 1 januari 83.653 83.151
Storting - 502

Stand op 31 december 83.653 83.653
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Overige reserves
2012 2011

Stand op 1 januari -6.606 -51.720
Resultaat vorig boekjaar -30.899 43.963
Correcties voorgaand jaar - 23
Van/naar reserve deelneming -8.433 1.128

Stand op 31 december -45.938 -6.606

Reserve deelneming
2012 2011

Stand op 1 januari 9.125 10.253
Bij 8.433 -
Af - -1.128

Stand op 31 december 17.558 9.125

De reserve deelneming wordt gevormd voor de ongerealiseerde 
waardestijgingen van niet beursgenoteerde beleggingen van groeps
maatschappijen. Deze wordt gevormd ten laste van de overige reserves 
en aangemerkt als een herwaardering van het actief bij de betreffende 
deelnemingen. 

Onverdeeld resultaat
2012 2011

Stand op 1 januari -30.899 43.963
Naar overige reserves 30.899 -43.963
Resultaat lopend boekjaar 48.421 -30.899

Stand op 31 december 48.421 -30.899

Overige voorzieningen (6)

Het verloop van de overige voorzieningen kan als volgt worden 
weergegeven:

2012 2011

Beginstand 7.720 7.250
Toevoeging ten laste van resultaat 10.931 567
Mutatie deelnemingen -2.223 942
Uitkeringen -581 -1.039

Eindstand 15.847 7.720
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De overige voorzieningen hebben betrekking op:
2012 2011

Personeelsgerelateerde voorzieningen
Voorziening ambtsjubilea 902 670
Voorziening uitstroomregeling - 20
Voorziening WAO 504 515
Harmonisatie pensioenregelingen 7.270 -
Reorganisatie 4.033 1.155

Niet personeelsgerelateerde voorzieningen
Deelnemingen 3.138 5.360

Totaal 15.847 7.720

Voorziening ambtsjubilea 

De voorziening ambtsjubilea is berekend op basis van de bezetting 
ultimo 2012 met een looptijd van 40 jaar. De voorziening WAO en (boven) 
wettelijk WW zijn met ingang van 2004 gevormd in het kader van het 
eigen risicodragerschap voor deze regeling. Deze voorziening is gevormd 
voor de per balansdatum lopende uitkeringen van (ex) medewerkers 
welke ten laste van Loyalis NV zullen worden gebracht. 

De aard van zowel de voorziening ambtsjubilea als de voorziening 
uitstroomregeling betreft een langlopend karakter waarbij de totale 
looptijd meer dan 5 jaar bedraagt. 

Harmonisatie pensioenregelingen

In 2012 is een nieuwe CAO APG Groep afgesloten, waarin een besluit tot 
harmonisering van de pensioenregelingen is opgenomen, die ook van 
toepassing is voor Loyalis NV. Op basis van de CAO APG Groep, alsmede de 
voorschriften zoals opgenomen in de statuten van Stichting Pensioenfonds 
ABP (artikel 4.6) en het Uitvoeringsreglement Stichting Pensioenfonds ABP 
(Hoofdstuk 6) is Loyalis NV een vergoeding verschuldigd ter compensatie 
van draagvlakverlies, verzekeringstechnisch nadeel alsmede overige lasten 
als gevolg van de afwikkeling. 

Bij het opmaken en vaststellen van deze jaarrekening bestaat er 
onzekerheid over de samenstelling van de groep medewerkers die 
overstapt. Ten behoeve van de vorming van deze voorziening zijn 
verscheidene scenarioanalyses uitgevoerd. In de scenario’s en de 
berekeningen is rekening gehouden met leeftijdsgroepen alsmede actuele 
actuariële rekenregels zoals gehanteerd door Stichting Pensioenfonds 
ABP. Het scenario dat door Loyalis NV als meest waarschijnlijk is 
ingeschat heeft als basis gediend voor de bepaling van de hoogte van de 
voorziening ultimo 2012. De verwachte effecten uit deze zogenaamde 
afwikkelingsovereenkomst zijn in 2012 voorzien voor een bedrag van 7.270  
Een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd ter onderbouwing van het door 
Loyalis NV ingeschatte scenario. Indien per 1 juli 2013 een sterk afwijkend 
keuzepatroon blijkt ten opzichte van het ingeschatte scenario dat als 
basis voor de voorziening ultimo 2012 heeft gediend, heeft dit mogelijk 
materiële consequenties voor de afwikkeling van deze voorziening in en 
het resultaat over het verslagjaar 2013.
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Reorganisatie

Eén van de gemaakte keuzes binnen het veranderprogramma Kiezen & 
Doorpakken is reductie in kostensfeer. Op het personele vlak betekent 
dit een verlies aan arbeidsplaatsen van 70 FTE voor de verzekerings
gerelateerde activiteiten. Bij de bepaling zijn de beschikbare dienstjaren 
en leeftijden van het zittend personeelsbestand als basis genomen en is 
rekening gehouden met zo’n 10% aan natuurlijk verloop. Het sociaal plan 
van Loyalis voorziet in het kort in twee vertrekregelingen: toepassing van 
de kantonrechters formule of aanvullingen op de uitkering als gevolg van 
ontslag. Rekening houdend met de huidige gemiddelde leeftijdsopbouw 
van Loyalis, is op basis hiervan een inschatting gemaakt van de kans dat 
voor de één of de andere regeling wordt gekozen.

De nominale waarde van de voorzieningen bedraagt 16.255 (2011: 8.342).

Kortlopende schulden (7)

De schulden en overige verplichtingen kunnen als volgt worden 
gespecificeerd:

2012 2011

Crediteuren 832 1.137
Schulden aan groepsmaatschappijen 71.825 123.383
Verlofdagen 1.292 1.413
Belastingen 10.660 15.688
Overige schulden en overlopende verplichtingen 3.564 3.055

Totaal 88.173 144.676

Onder de schulden aan groepsmaatschappijen van 71.825 (2011: 123.383) 
is een schuld opgenomen uit hoofde van te verrekenen vennootschaps
belasting met Loyalis Schade NV, Loyalis Leven NV en Cordares Advies BV 
voor een bedrag van 55.244 (2011: 109.763). 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Garantieverklaring

De vennootschap heeft een garantieverklaring afgegeven ten aanzien van 
de nakoming door Loyalis Maatwerkadministraties BV van alle op deze 
vennootschap rustende verplichtingen uit hoofde van de dienstverlening 
voortvloeiende uit de Aanbesteding uitvoering wachtgeld regelingen 
sector Rijk en APPA d.d. 26 juli 2005. 

Bovendien heeft de vennootschap zich naast Loyalis Maatwerk
administraties BV hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schulden voort
vloeiende uit de in verband met de hierboven genoemde dienst verlening 
door Loyalis Maatwerk administraties BV aangegane rechtshandelingen.

Pooling van ondersteunende diensten

Loyalis NV heeft een overeenkomst met APG Groep NV inzake de levering 
van diensten. Deze overeenkomst ziet op de onderlinge dienstverlening 
waarbij de kosten op basis van een cost plus methode in rekening worden 
gebracht.

Langlopende leasecontracten

De verplichtingen uit hoofde van langlopende leasecontracten auto´s 
afgesloten via APG Groep NV bedragen 1.844 (2011: 2.233), waarvan 765 
(2011: 925) verschuldigd binnen één jaar na afloop van het boekjaar. In het 
verslagjaar zijn voor 968 (2011: 1.097) leasekosten verantwoord. 

Fiscale eenheid

De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de 
Omzetbelasting een fiscale eenheid met haar dochtervennootschappen. 
Vanaf 1 maart 2008 maken Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV, 
APG Algemene Pensioen Groep NV en diverse Cordares vennootschappen 
eveneens deel uit van de fiscale eenheid. Op grond daarvan is de 
vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de 
fiscale eenheid als geheel. 

De vennootschap vormt voor de toepassing van de Wet op de 
Vennootschaps belasting een fiscale eenheid met Loyalis Leven NV, Loyalis 
Schade NV en Cordares Advies BV en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk 
voor de belastingschulden van de fiscale eenheid.
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Toelichting op de enkelvoudige
winst- en verliesrekening Loyalis NV (x euro 1.000)

Resultaat deelnemingen (8)

Dit betreft het gecumuleerd resultaat na belastingen van de 
groepsmaatschappijen.

Overige resultaten (9)

Hieronder zijn opgenomen de afschrijvingen van de immateriële vaste 
activa en het saldo van rentebaten en lasten. 

Aansluiting enkelvoudig  

en geconsolideerd eigen vermogen en resultaat
2012 2011

 Eigen Vermogen enkelvoudig 271.401 222.980

Lagere waardering immateriële vaste activa Loyalis - 5.719
Verschil belastinglatenties - -1.429

Eigen vermogen geconsolideerd 271.401 227.270

2012 2011

Nettoresultaat enkelvoudig 48.421 -30.899

Afschrijving immateriële vaste activa IFRS -7.576 -2.042
Afschrijving immateriële vaste activa Dutch GAAP 1.857 279
Belastingeffect 1.430 440
Goodwill Cordares Advies Dutch GAAP/IFRS - 53

Totaal nettoresultaat geconsolideerd 44.132 -32.169

Beloningen bestuurders

Hiervoor wordt verwezen naar  de geconsolideerde jaarrekening (pag 101).
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Honoraria accountant

PwC Accountants 2012 2011

Controle van de jaarrekening 112 115
Andere controle-opdrachten - -
Adviesdiensten op fiscaal terrein - -

Totaal 112 115
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Overige 
toelichtingen

Overzicht van de 
in de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen

Dochteronderneming Statutaire zetel Belang

Loyalis Leven NV Heerlen 100%
Loyalis Schade NV Heerlen 100%
Loyalis Diensten BV Heerlen 100%
Loyalis Maatwerkadministraties BV Heerlen 100%
Loyalis Kennis en Consult BV Heerlen 100%
Loyalis Sparen & Beleggen NV Heerlen 100%
Cordares Advies BV Amsterdam 100%
Loyalis Leven VRF I BV * Heerlen 100%
Loyalis Leven VRF II BV * Heerlen 100%
Loyalis Schade VRF I BV * Heerlen 100%
Loyalis Schade VRF II BV * Heerlen 100%

*  Als gevolg van de herstructurering bij Vesteda houden Loyalis Leven NV en 

Loyalis Schade NV de participaties in Vesteda vanaf 1 februari 2012 via een 

dubbele BV-structuur. Materieel is geen wijziging beoogd. De belangrijkste 

redenen voor de herstructurering zijn het transparanter maken van de structuur 

en het vereenvoudigen van het toe- en uittreden door participanten, en 

zodoende de liquiditeit in het fonds te verbeteren.

Gegevens Loyalis NV

Loyalis NV
Statutaire zetel: Heerlen

Adresgegevens Loyalis NV

Bezoekadres: 
Burgemeester de Hesselleplein 31, 
6411 CH  Heerlen

Postbus 4945, 
6401 JS  Heerlen

Internetsite: www.loyalis.nl
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Directie Raad van Commissarissen 

W.R.H. Vliex RA RO Drs. V.I. Goedvolk, president-commissaris

A.W.J. van der Klugt (vanaf 20 april 2012) Drs. A.A. Anbeek van der Meijden

Prof. dr. B.E. Baarsma

Prof. dr. F. Leijnse

Heerlen, 8 april 2013



Trend 4
economische 
onzekerheid

Al jaren wordt de ene crisis 
gevolgd door de volgende

De werkloosheid was 6,3% op 1 juli 2012 in Nederland 

Binnen de EU loopt Spanje op kop met 25%

Hoewel sommige belegging s -
rendementen beter worden

Zorgt de langdurig zeer lage rentestand  
voor problemen aan de verplichtingenkant

Daarnaast neemt concurrentie  
op de verzekeringsmarkt toe

2012 

werkloosheid  

Nederland 6,3%
Spanje 25%

Aantal afgesloten 
hypotheken gedaald
In februari 2012 ligt het  

aantal die maand op 

14.168. Dat is een 

verandering van -33,5% 

t.o.v. februari 2011.

bron: Kadaster

33,5%

Meer betalingsproblemen
In het derde kwartaal van 

2011 bedraagt het aantal 

hypotheekcontracten  

waarbij sprake is van een  

betalingsprobleem 45.097.  

Dat is een toename van 

20% ten opzichte van  

een jaar eerder.

bron: BKR

20%

6,3%



Kiezen & 
Doorpakken
economische 
onzekerheid

De wereldeconomie wordt 
sinds 2008 gekenmerkt door 
extreme beweeglijkheid.  
Tekenen van ver betering 
flakkeren af en toe op 
maar herstel zet nog 

niet door. De rente is al lang 
uiterst laag. Beleggingsren-
dementen blijven volatiel. 
Uiterst gedegen beleggen 
en kostenreductie zijn het 
antwoord.

Loyalis paste het  
beleggingsbeleid  
volledig aan de nieuwe 
omstandigheden aan
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Overige 
gegevens
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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.

Voorstel betreffende bestemming van het resultaat

De directie stelt voor om het resultaat na belastingen aan de overige 
reserves toe te voegen. 
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Gebeurtenissen 
na balansdatum

In 2012 is een nieuwe CAO APG Groep afgesloten, waarin een besluit 
tot harmonisering van de pensioenregelingen binnen Loyalis NV 
is opgenomen. Zie ook overige voorzieningen in geconsolideerde 
jaarrekening (8).

De keuze van de individuele werknemers van Loyalis NV per 1 juli 
2013 is bepalend voor samenstelling en grootte van de groep die 
overstapt naar het Personeelspensioenfonds APG. De uiteindelijke 
keuze van de werknemers is bepalend voor de exacte hoogte van de 
compensatievergoeding die vergoed dient te worden. 



145 Loyalis NV jaarverslag 2012

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Loyalis N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Loyalis N.V. 
te Heerlen gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en 
de enkelvoudige jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat 
uit de geconsolideerde balans per 31 december 2012, de geconsolideerde 
winstenverliesrekening, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde 
en nietgerealiseerde resultaten, mutatieoverzicht eigen vermogen en 
kasstroomoverzicht over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit de 
enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de enkelvoudige winsten
verliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken 
van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient 
weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting 

Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het 
opstellen van het directieverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaar
rekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
 an werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van 



146 Loyalis NV jaarverslag 2012

fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de 
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de 
jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie 
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te 
bieden.

Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Loyalis 
N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat en de kasstromen over 2012 
in overeenstemming met International Financial Reporting Standards 
zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Loyalis N.V. 
per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige 
bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen 
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig 
Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en 
met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het 
directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met 
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 8 april 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. S. BarendregtRoojers RA



Trend 5 
toenemende 
wet- en 
regel geving

AFM en DNB houden 
strenger toezicht op 
verzekeringsmaatschappijen

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

Daarbij komen strenge nationale eisen  
van het Verbond van Verzekeraars

Harmonisatie zal leiden tot verdergaande  

standaardisatie van producten

Alsmede van Europese  
richtlijnen van Solvency II

Wereldmarkten
28% gelooft in vrije 

wereldmarkten.
28%

bron: PwC Research from more 
than 150 C-suite executives 
polled at a presentation of  
the Future of Insurance to 
the International Insurance 
Society (IIS), June 2011

Dependency ratio’s 
De verhouding tussen  

mensen onder 18 en 

boven 64 versus mensen 

tussen deze leeftijden 

zullen binnen de  

G6-landen gemiddeld 

met 14% toenemen 

tussen 2000 en 2025.

14%

bron: Insurance 2020: Turning 
change into opportunity. 
www.pwc.com/insurance

dependency
ratio’s stijgen 
tussen 2000 
en 2025 met 
14%



Kiezen & 
Doorpakken
toenemende wet-  
en regel geving

AFM en DNB houden toezicht 
op verzekeringsmaatschappij-
en. Daarbij komen de jongste 
tijd strenge nationale eisen van 
het Verbond van Verzekeraars 
en de Europese richtlijnen van 

Solvency II. Harmonisatie van 
regels zal leiden tot verder-
gaande standaardisatie van 
producten. Nieuwe regels 
stimuleren ook vernieuwing  
en houden het bedrijf scherp.

Loyalis vindt dat extra 
regelgeving uiteindelijk 
positief uitwerkt op de  
toekomstkansen  
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Personalia
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Directie

J.C.G. Kanen MBA 
(Voorzitter directie Loyalis NV vanaf 1 maart 2012 tot 1 april 2013)

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier in Tilburg
 Spreker bij Teeuwen Groep (sprekers en inspiratiebureau)

W.R.H. Vliex RA RO 
(Financieel directeur Loyalis NV)

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 lid van Raad van Commissarissen BSA Schaderegeling BV

A.W.J. van der Klugt 
(Directeur Loyalis NV vanaf 20 april 2012)

Nevenfuncties (onbezoldigd): 

 geen

Ir. L.C.G. Mesters 
(Voorzitter directie Loyalis NV tot 1 maart 2012)

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 lid van bestuur Stichting Ien Dales leerstoel;
 lid van bestuur Stichting Albeda leerstoel

Mr. T.M.F. Faut 
(Plaatsvervangend voorzitter directie Loyalis NV tot 15 februari 2012) 

Nevenfuncties: 

 geen 
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De Raad van Commissarissen 

Naam Drs. V.I. Goedvolk, voorzitter
Geboren 5 november 1944
Nationaliteit Nederlandse
Beroep/hoofdfunctie Gepensioneerd
Nevenfunctie - Lid van RvC UCN NV, Groningen

- Board member Urenco Ltd, Marlow, UK
-  Lid van RvC Nederlandse  

Waterschapsbank NV, Den Haag
- Lid van RvC VVAA Groep BV, Utrecht
- Vz van RvC Florensis BV, H.I. Ambacht
-  Lid van RvT Waarborgfonds  

voor de Zorgsector, Utrecht
- Vz van RvC RCN BV, Doorn

Tijdstip van eerste benoeming Februari 2007
Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren
Lid Commissie Remuneratiecommissie (voorzitter)

Audit- en Risk Committee Loyalis

De Raad van Commissarissen 

Naam Drs. A.A. Anbeek van der Meijden
Geboren 12 juni 1935
Nationaliteit Nederlandse
Beroep/hoofdfunctie Gepensioneerd
Nevenfunctie -  Lid Rvc Vereniging  

Koninklijk Instituut voor de Tropen
-  Voorzitter Audit Committee  

Ver. Kon. Instituut voor de Tropen
- Lid Raad van toezicht Stichting Agis
-  Lid Financiële commissie  

Vereniging Bartiméus

Tijdstip van eerste benoeming September 2008
Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren 
Lid Commissie Audit- en Risk Committee Loyalis  

(voorzitter)
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De Raad van Commissarissen 

Naam Prof. Dr. B.E. Baarsma
Geboren 19 november 1969
Nationaliteit Nederlandse
Beroep/hoofdfunctie Directeur SEO Economisch Onderzoek
Nevenfunctie -  Bijzonder hoogleraar Marktwerking- 

en mededingingseconomie,  
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
Universiteit van Amsterdam

- Kroonlid bij de SER
- Lid RvT St. Elisabeth Ziekenhuis
- Lid RvC Espria en Woonzorg
- Lid RvT omroeporganisatie BNN
- Lid Audit Committee FNV Bondgenoten
- Lid RvT G500
- Lid RvA Peak Investment

Tijdstip van eerste benoeming September 2008
Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren
Lid Commissie Audit- en Risk Committee Loyalis

De Raad van Commissarissen 

Naam Mr. J.W.M. Kerstens
Geboren 20 januari 1965
Nationaliteit Nederlandse
Beroep/hoofdfunctie Lid Tweede Kamer

Tijdstip van eerste benoeming September 2008
Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren (tot 1 september 2012)
Lid Commissie Audit- en Risk Committee Loyalis  

(tot 1 september 2012)
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De Raad van Commissarissen 

Naam Prof. Dr. F. Leijnse
Geboren 8 december 1947
Nationaliteit Nederlandse
Beroep/hoofdfunctie Voorzitter Politie Onderwijsraad
Nevenfunctie -  Universiteitshoogleraar Emeritus aan 

de Open Universiteit Nederland
- Lector Hogeschool Utrecht
-  Directie-adviseur  

Van Spaendonck Groep
- Lid RvT Vrije Universiteit-Windesheim
- Lid RvT KPC-Groep
-  Lid RvT Amsterdamse  

Hogeschool voor de Kunsten

Tijdstip van eerste benoeming September 2002
Lopende termijn waarvoor benoemd 4 jaren
Lid Commissie Remuneratiecommissie
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Beleggingsadviescommissie Loyalis

Mr. M.J. van Lanschot 
Drs. M.J.M. Jochems 
Prof. Dr. P.M.A. Eichholtz 

Statutaire directie van geconsolideerde groepsmaatschappijen

Loyalis Schade NV Loyalis NV
Loyalis Leven NV Loyalis NV
Loyalis Maatwerkadministraties BV 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
Loyalis Leven VRF I BV Loyalis NV
Loyalis Leven VRF II BV Loyalis NV
Loyalis Schade VRF I BV Loyalis NV
Loyalis Schade VRF II BV Loyalis NV

Externe Accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Externe Actuaris

Towers Watson 
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Colofon

Loyalis NV

Statutaire zetel: Heerlen

Bezoekadres

Burgemeester de Hesselleplein 31, 

6411 CH  Heerlen

Postbus 4945, 6401 JS  Heerlen

www.loyalis.nl

Fotografie

Alle foto’s zijn afkomstig

van Hollandse Hoogte,

behalve pagina 6, beeld Corbis.

Concept & design

APG Design Management

Redactie

APG Corporate Communicatie en Branding

corporate.communicatie@apg.nl

Tel. 045 579 81 00

Colofon

Fotografie 

Alle foto’s zijn afkomstig  

van Hollandse Hoogte,

behalve pagina 6, beeld Corbis.

Concept & design

APG Design Management
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