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Inleiding 

1. Ontstaan financiële crisis 

 

De financiële crisis vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Paul de Grauwe (2008), 

professor aan de Katholieke Universiteit Leuven en adviseur van de Europese Commissie, ziet 

twee grote oorzaken voor het ontstaan van de huidige crisis. Een eerste oorzaak is dat men op 

een gegeven moment de banken is gaan dereguleren waardoor deze toegelaten werden zeer 

riskante beleggingen te doen. Een tweede oorzaak is dat een aantal centrale banken massaal veel 

liquiditeiten in de economie hadden gepompt. Dit creëerde een boom op de huizenmarkt en in 

de consumptie. Concreet gezien leidde de renteverlaging van Alan Greenspan vanaf 2001 tot het 

ontstaan van een zeepbel op de Amerikaanse markt. 

Door deze zeer lage rentevoet kwamen nu ook consumenten met een beperkt inkomen in 

aanmerking voor hypothecair krediet. Banken verstrekten deze kredieten aan risicovolle cliënten 

(slecht kredietverleden, werkloos ...). Deze praktijk stond bekend als “subprime mortgage 

lending” en zorgde, door de gestegen vraag, voor een grote stijging van de prijzen op de 

Amerikaanse huizenmarkt. Hoewel deze prijsstijgingen niet langer in relatie stonden met het 

reële inkomen van vele Amerikanen rekende men er toch op dat in geval van gedwongen 

verkoop de prijs dermate gestegen zou zijn dat er zelfs een fikse winst zou kunnen gemaakt 

worden. 

Via effectisering kwamen deze subprime loans wereldwijd in de portefeuilles van financiële 

instellingen die ze dan op hun beurt opnamen in hun gestructureerde producten (Oorzaken van 

de crisis, 2010). Deze instellingen vertrouwden zich op de goede ratings, gegeven door 

gerenommeerde ratingbureaus en lieten zich verleiden door de hogere opbrengst in vergelijking 

tot conventionele producten. Toen deze subprime loans door de klant niet meer werden betaald 

en massaal op de markt kwamen, stuikten de huizenprijzen ineen. Met alle gevolgen van dien. 

In september 2008 verbaasde de Amerikaanse overheid de wereld door de zakenbank Lehman 

Brothers niet uit de nood te helpen. Het was meteen het grootste faillissement uit de 

geschiedenis. Geen enkele bank leek nog „too big to fail‟(Van Hamme, 2009, p.41). De 

Amerikaanse overheid had om ideologische redenen gekozen voor het faillissement van 

Lehman Brothers. Het was een beleidsbeslissing gericht tegen het korte termijn winstbejag, 

waarbij grote financiële instellingen er te gemakkelijk van uit gingen dat eventuele verliezen 

wel zouden worden gedragen door de maatschappij (Financiële crisis: CD&V trekt 30 concrete 

lessen, 2009, p.2). 



2 
 

Als gevolg van de kredietcrisis kwam ook de grootste Amerikaanse verzekeraar AIG in de 

problemen. Om een nieuwe financiële schokgolf te vermijden kwam de Federal Reserve, in 

tegenstelling tot bij Lehman Brothers, wel tussenbeide om de verzekeringsreus AIG van de 

ondergang te redden (Fed redt AIG met 60 miljard, 2008). De Fed rechtvaardigde haar 

tussenkomst als volgt: “The Board determined that, in current circumstances, a disorderly 

failure of AIG could add to already significant levels of financial market fragility and lead to 

substantially higher borrowing costs, reduced household wealth, and materially weaker 

economic performance” (FRB: Press Release, 2008). Analisten schatten daarnaast ook dat de 

impact van het einde van AIG veel groter zou zijn geweest dan bij het faillissement van Lehman 

(Race tegen de klok om verzekeraar AIG te redden, 2008). Omdat de overheidssteun die AIG 

verkregen had veel groter was dan deze van de banken werd luidop de vraag gesteld of AIG een 

alleenstaand geval was of de verzekeringssector het nieuwe zorgenkind van de financiële wereld 

zou worden. Verzekeraars allerhande hebben immers te lijden onder de kredietcrisis door de 

waardeverminderingen die deze heeft veroorzaakt in hun aandelenportefeuilles (Boschmans, 

2009). 
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2. Omschrijving van de doelgroep 

 

De kredietcrisis in Amerika evolueerde in 2007 naar een bankencrisis in Europa. Zo ook in 

België berichtte de media vaak over banken die hulp nodig hadden van de Belgische overheid. 

Hierbij kan men zich de vraag stellen of er ook sprake is van een verzekeringscrisis. Concreet 

heeft slechts één Belgische verzekeringsmaatschappij, met name Ethias, staatssteun ten belope 

van 1,5 miljard euro gekregen (Ethias Bank, 2009). Dit niet omwille van haar 

verzekeringsactiviteiten, maar wel vanwege haar belangrijke participatie in Dexia (Dexia 

bezorgt Ethias kopbrekers, 2010) en haar portefeuille First verzekeringsbons die direct 

opvraagbaar waren wat een gebrek aan liquiditeiten kon veroorzaken (Verschelden, 2008). Met 

deze masterproef wil ik dan ook onderzoeken of de Belgische verzekeringsmaatschappijen wel 

degelijk beïnvloed zijn geworden door de financiële crisis en zo ja in welke mate? De 

doelgroep, zijnde de Belgische verzekeringsmaatschappijen, worden gedefinieerd als: “de aan 

het toezicht van de CBFA onderworpen ondernemingen (ondernemingen naar Belgisch recht en 

Belgische bijkantoren van ondernemingen die buiten de Europese economische ruimte 

gevestigd zijn)” (Assurinfo, 2009, p.8). De geobserveerde periode loopt vanaf 2006 tot en met 

2008, waarbij 2006 het referentiepunt is omdat er toen nog geen sprake was van een financiële 

crisis, 2007 omdat vanaf september 2007 in Amerika de kredietcrisis ten volle uitbarstte en 

2008 omdat dat onmiskenbaar het „annus horribilis‟ van de banksector is. Binnen deze 

masterproef zal de focus uitsluitend liggen op het financiële en prudentiële aspect van de 

Belgische verzekeringsmaatschappijen en niet op de techniciteit van de producten.  
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3. Methodologie 

 

Om te onderzoeken wat de impact is van de crisis op de Belgische verzekeringsmaatschappijen 

wordt er voor geopteerd om zowel te werken op macroniveau als op microniveau.  

Het eerste onderdeel van het onderzoek omvat het macroniveau en tracht dan ook de impact van 

de crisis na te gaan op de Belgische verzekeringssector in zijn totaliteit. Concreet komt dit voor 

het overgrote deel neer op het voeren van een studie van cijfermateriaal via secundaire bronnen 

die verzameld worden door overkoepelende organisaties zoals de Nationale Bank van België, 

het CBFA en Assuralia en dit voor de jaren 2006, 2007 en 2008 (zie punt 2: omschrijving van 

de doelgroep). Het jaar 2009 wordt buiten beschouwing gelaten omdat het desbetreffend 

cijfermateriaal op sectorniveau pas midden 2010 gepubliceerd zal worden. De uitzondering op 

deze aanpak in dit onderdeel vormt het onderzoek naar de impact op het prudentieel toezicht. 

Bij gebrek aan cijfermateriaal zal, om de impact op het prudentieel toezicht te achterhalen, 

zowel van secundaire (analyse circulaires CBFA) als van primaire bronnen (gesprek met 

deskundige CBFA) gebruik gemaakt worden.  

Het tweede onderdeel van dit onderzoek omvat het microniveau en tracht de specifieke impact 

van de crisis na te gaan bij twee representatieve verzekeringsmaatschappijen. Het is de 

bedoeling twee verzekeringsmaatschappijen te kiezen die niet geïnfecteerd zijn door een 

problematiek bij zuster – of dochterondernemingen en die hun producten verkopen via de 

onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Concreet komt dit neer op het voeren van een 

kwalitatieve studie via het verzamelen van primair bronnenmateriaal. Het verzamelen van deze 

gegevens zal gebeuren aan de hand van (diepte)interviews met een directielid van AXA 

Belgium en Vivium. Binnen de twee specifieke cases zal er getracht worden om een brug te 

slaan naar 2009. 
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4. Onderzoeksvragen 

4.1. Onderzoeksvragen deel I 

 

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de impact van de crisis op de Belgische 

verzekeringsmaatschappijen? Dit komt neer op de vraag of de Belgische 

verzekeringsmaatschappijen erin geslaagd zijn om zich te handhaven. 

In het eerste onderdeel van dit onderzoek ( kwantitatieve analyse) wordt dit nagegaan aan de 

hand van vier (secundaire) vragen: 

a. Wat is de invloed van de crisis op de beleggingsportefeuille en de opbrengsten?  

b. Wat is de invloed van de crisis op de boekhoudkundige resultaten? 

c. Welke impact ondervinden de Belgische verzekeringsmaatschappijen qua solvabiliteit en 

dekkingsratio? 

d. Op welke manier heeft de crisis een invloed uitgeoefend op het prudentieel toezicht?  

 

4.2. Onderzoeksvragen deel II 

 

Voor de vragen van het tweede onderzoeksonderdeel wordt er verwezen naar het 

interviewschema (deel II punt 1) 
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Deel I: Analyse marktgegevens 2006-2007-2008 

 

1. Beleggingen en hun opbrengsten 

1.1. Beleggingsportefeuille verzekeraars 

1.1.1. Omschrijving 

 

Verzekeringsmaatschappijen zijn traditioneel belangrijke institutionele beleggers (toestand is 

ernstig, 2009). Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat alle 

verzekeringsondernemingen dekkingswaarden moeten samenstellen om zodoende te bewijzen 

dat ze hun verplichtingen naar hun cliënteel kunnen nakomen. Het Koninklijk Besluit 22 

februari 1991 legt in detail vast hoe de samenstelling moet zijn voor een levens – en een 

schadeverzekeraar. Deze bepalingen sturen de samenstelling van de beleggingsportefeuille dan 

ook indirect aan (Koninklijk Besluit, p.9-15). Op basis van de door het CBFA gepubliceerde 

globale balans van de verzekeringsmarkt kan de beleggingsportefeuille samengesteld en 

geanalyseerd worden op basis van hun boekwaarde (Tabel 1.1.2). Balansmatig is de opsplitsing 

als volgt: 

I. Terreinen en gebouwen 

II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen 

III. Overige financiële beleggingen 

IV. Deposito‟s bij cederende ondernemingen 

Voor het onderzoek is het noodzakelijk om de balanspost „overige financiële beleggingen‟ op te 

splitsen in „aandelen en overige effecten met variabele opbrengsten‟ en „obligaties en overige 

vastrentende effecten‟ en dit om het precieze effect van de crisis op de verzekeraars te kunnen 

onderzoeken. Teneinde het overzicht te bewaren zal, conform de opsplitsing gebruikt door de 

beroepsfederatie van de verzekeraars Assuralia, in de berekening van tabel 1.1.2. volgende 

opsplitsingen gehanteerd worden: 

I. Terreinen en gebouwen 

II. Participaties 

III. Aandelen (en overige effecten met variabele opbrengsten) 

IV. Obligaties (en overige vastrentende effecten) 

V. Andere beleggingen ( Hypothecaire leningen, schuldvorderingen, deposito‟s) 

Deze onderverdeling maakt het mogelijk om zowel vertikaal de samenstelling van de 

beleggingen jaarlijks met elkaar te vergelijken als horizontaal de jaarlijkse evolutie binnen de 

verschillende beleggingscategorieën te onderzoeken. Een laatste belangrijke opmerking is dat in 
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de beleggingsportefeuille de tak 23 beleggingen
1
 niet inbegrepen zijn. De reden hiervoor is dat 

bij tak 23 beleggingen het beleggingsrisico en de opbrengsten niet gedragen wordt door de 

verzekeraar, maar wordt overgedragen op de verzekeringsnemer. 

 

1.1.2. Analyse van de beleggingen 

 

Na de beschrijving van de beleggingscategorieën in de balans van het CBFA en de 

onderverdeling voor dit onderzoek, is het nu de bedoeling om de verdeling van deze 

beleggingen binnen de portefeuille op marktniveau na te gaan. 

 

Tabel 1.1.2. Beleggingen op basis van hun boekwaarde op 31/12 van elk boekjaar 

(exclusief tak 23) in euro 

 2006 2007 2008 

Terreinen en gebouwen 

 

Participaties 

 

Aandelen (en overige 

effecten met variabele 

opbrengsten) 

 

Obligaties (en overige 

vastrentende effecten) 

 

Andere beleggingen 

(Hypothecaire leningen, 

schuldvorderingen, deposito‟s) 

2.484.747.784 

 

11.044.573.016 

 

18.654.571.181 

 

 

 

115.242.760.197 

 

 

 

 

10.831.336.666 

 

2.569.373.490 

 

14.240.906.456 

 

19.661.879.644 

 

 

 

129.960.759.316 

 

 

 

 

10.737.416.232 

 

3.101.498.179 

 

15.705.283.503 

 

13.250.719.241 

 

 

 

136.560.961.871 

 

 

 

 

15.964.869.011 

 

TOTAAL 158.257.988.844 177.170.335.138 184.583.331.805 

Bron: CBFA 

Tabel 1.1.2. is tot stand gekomen op basis van de gedetailleerde balans voor de 

verzekeringssector uitgegeven door het CBFA. De eerste vier rubrieken zijn rechtstreeks 

overgenomen uit deze balans. De rubriek andere beleggingen is berekend door het samentellen 

van de volgende beleggingen in de balans: –Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen 

                                                           
1
 Tak 23 beleggingen zijn levensverzekeringsproducten die aan beleggingsfondsen gekoppeld 

zijn. De premie of het kapitaal wordt belegd in één of meer fondsen. Niet de verzekeraar, maar 

de belegger neemt het risico. Deze krijgt wel de volledige opbrengst van zijn belegging. De 

verzekeraar garandeert geen resultaat, maar gaat wel een verbintenis aan om de fondsen zo 

goed mogelijk te beheren. 
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–Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten 

–Overige leningen 

–Deposito‟s bij kredietinstellingen 

–Overige 

–Deposito‟s bij cederende ondernemingen 

Een eerste opmerkelijke vaststelling die kan gemaakt worden is dat de beleggingen in hun 

totaliteit, ondanks de crisis, jaarlijks zijn toegenomen. Deze stijging toont aan dat er groei was 

binnen de verzekeringsmaatschappijen en dat er dus geen significant effect van de crisis is 

geweest op het activiteitenvolume van de verzekeraars zoals ook aangegeven door de NBB 

(Financiële stabiliteit, 2008, p.205). Bij de verdere bespreking van tabel 1.1.2. zullen twee 

hoofdvragen gesteld worden: 

1. Is de samenstelling van de beleggingsportefeuille op marktniveau fundamenteel 

gewijzigd gedurende deze drie jaren? 

2. Hoe is elke post geëvolueerd en waarom? 

Hoewel beide vragen in nauw verband met elkaar staan, houden beide toch een andere manier 

van analyse in. Zo concentreert de eerste vraag zich op een vertikaal analyseniveau en de 

tweede op een horizontaal analyseniveau. 

Wanneer binnen de verticale analyse het referentiejaar 2006 bekeken wordt valt meteen op dat 

het merendeel van de beleggingen van dat jaar geplaatst werden in obligaties. In absolute cijfers 

gaat het om 115.242.760.197 euro of 72.8% van de totale beleggingen. Hoewel obligaties niet 

volledig risicoloos zijn, zijn ze toch aanzienlijk minder risicovol dan aandelen (Gill, 2009, 

p.86). Het grote aandeel van obligaties in de portefeuille geeft dan ook blijk van een zekere 

risico-aversie vanwege de Belgische verzekeraars in 2006. Niettegenstaande de risico-aversie 

maken aandelen het tweede grootste deel uit van de beleggingen: 18.654.571.181 euro of 

11,8%. Toch gaat het hier om een enorm verschil tussen de eerste en de tweede plaats binnen de 

portefeuille. Het derde grootste deel van de portefeuille was participaties met 11.044.573.016 

euro of 6,98% van de beleggingen. Het verschil tussen de derde en vierde plaats binnen de 

beleggingen is echter minder groot. Zo waren er in 2006 voor 10.831.336.666 euro of 6,84% in 

de post andere beleggingen. Slechts 0,14% minder dan bij participaties. Het laatste en kleinste 

deel van de portefeuille werd belegd in terreinen en gebouwen. In absolute cijfers ging het om 

2.484.747.784 euro of 1,6% van de totale beleggingen. 
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Ook in het jaar 2007 waarin de crisis ontstond maakten obligaties en overige vastrentende 

effecten het grootste deel uit van de beleggingsportefeuille. Hun aandeel in de portefeuille stijgt 

zelfs nog naar 73,4% van de beleggingen. Evenals in het jaar daarvoor waren aandelen en 

andere effecten met variabele opbrengsten in 2007 ook het tweede grootste deel van de 

beleggingen. Opmerkelijker is het echter dat hoewel er in absolute cijfers een stijging is, er 

procentueel een daling was in 2007 van ongeveer 0,7% in vergelijking met 2006 (van 11,8% in 

2006 naar 11,1% in 2007). Hoewel nog zeer klein kan hier toch ook al enige sprake zijn van een 

effect van de crisis op de plaatsing van aandelen en andere effecten met variabele opbrengsten 

in de beleggingsportefeuille. Het derde grootste deel van de beleggingen is net als in 2006 in 

participaties geplaatst. In tegenstelling tot het jaar ervoor is het aandeel van de beleggingen in 

participaties wel gestegen van 6,98% in 2006 tot 8,04% in 2007. Het vierde grootste deel van de 

beleggingen is ook net als in 2006 geplaatst in de beleggingscategorie „andere beleggingen‟. In 

tegenstelling tot bij aandelen en andere effecten met variabele opbrengsten is er hier zowel 

sprake van een daling in absolute cijfers als in procenten in vergelijking met 2006. Het kleinste 

deel van de beleggingen gaat opnieuw naar terreinen en gebouwen. Ondanks een stijging van 

terreinen en gebouwen in absolute cijfers daalt ook hier het aandeel van deze beleggingen in de 

portefeuille van 1,7% tot 1,45%. 

Net zoals in de twee vorige jaren maakten ook in 2008 de obligaties het grootste deel van de 

portefeuille uit en stijgt hun aandeel naar 73,98% van de portefeuille. Echter in 2008 vindt er 

een verandering van de rangorde plaats binnen de beleggingsportefeuille. Het tweede grootste 

deel van de portefeuille werd voor het eerst sinds 2006 niet in aandelen geplaatst, maar in de 

rubriek „andere beleggingen‟. Dit kan een teken zijn dat de verzekeraars hierin meer gingen 

beleggen omwille van hun nood aan meer liquide middelen in periodes van crisis. Procentueel 

kenden deze beleggingen een stijging met 2,59% in 2008 tegenover 2007 (van 6,06% tot 

8,65%). De lichte daling in 2007 tegenover 2006 (van 6,8% naar 6,06%) is verwaarloosbaar 

klein tegenover de stijging van het aandeel „andere beleggingen‟ in de portefeuille van 2008. 

Het derde grootste aandeel binnen de beleggingsportefeuille werd in 2008 geplaatst in 

participaties. Procentueel stijgen de plaatsingen in participaties wel slechts met 0,46% tegenover 

2007. Het vierde grootste deel van de plaatsingen binnen de beleggingsportefeuille werd belegd 

in aandelen. In 2008 maakten aandelen nog slechts 7,18% uit van de beleggingsportefeuille. 

Deze sterke daling, na reeds een kleine procentuele daling in 2007, toont aan dat verzekeraars 

vanaf de crisis minder geneigd waren in aandelen te investeren ten voordele van beleggingen die 

minder volatiel en minder risicovol zijn. De laatste beleggingscategorie is ook in 2008 terreinen 

en gebouwen gebleven, maar blijkt procentueel toch nog steeds een minder groot aandeel in de 

portefeuille te vertegenwoordigen dan in 2006 (1,7% in 2006 t.o.v. 1,68% in 2008). 
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In de horizontale analyse worden de verschillende beleggingscategorieën over de drie 

verschillende jaren met elkaar vergeleken om hun evolutie te kunnen bekijken en om te 

achterhalen waarom ze zo geëvolueerd zijn. Beginnend bij de post terreinen en gebouwen is 

jaarlijks een stijging waar te nemen. In 2007 stijgt deze post met 3,4% en in 2008 met wel 

24,8% tegenover 2006. Deze ontwikkeling wordt volgens Assuralia verklaard door registratie in 

het actief van de balans van een revaluatie van de gebouwen. Het gaat hier dan ook om een 

louter boekhoudkundige ingreep, aangezien de marktwaarde van het vastgoed stabiel gebleven 

is (Assurinfo, 2009, p.9-8). 

De post participaties kent ook een jaarlijkse stijging met 28,9% in 2007 en 42,2% in 2008 in 

vergelijking met 2006. Ook hier kan hetzelfde mechanisme als bij terreinen en gebouwen 

gedeeltelijk de sterke groei van participaties verklaren. In tegenstelling tot terreinen en 

gebouwen kan hier het overige deel van de stijging verklaard worden door de stijging van de 

marktwaarde. 

De post aandelen kent een kleine stijging in 2007 (+5,4%) en een grote daling in 2008 (-29%) in 

vergelijking met 2006 als gevolg van het sombere beursklimaat. De verslechterde valorisatie 

van aandelen en andere effecten met variabele opbrengsten in 2008 kan worden verklaard door 

de sterke daling van de beursindices (Indices, 2008). 

De post obligaties kende elk jaar een stijging. De grootste stijging tekent zich op in 2007 (12,8% 

in vergelijking met 2006), wat kan verklaard worden door een zoektocht naar meer stabiliteit en 

minder risico omwille van de crisis. De stijging van obligaties is minder groot in 2008 (stijging 

van 18,5% in vergelijking met 2006). De verminderde plaatsing van dit soort beleggingen in de 

portefeuille is voornamelijk het gevolg van de daling van rentevoeten op lange termijn tijdens 

het tweede semester van 2008. Een verschuiving naar de rubriek andere beleggingen kan 

eventueel verklaard worden door een grotere behoefte aan liquide middelen en het feit dat 

beleggingen in obligaties toch minder stabiel bleken te zijn en dit naar aanleiding van de 

problemen met onder andere Glitnir Banki, Landsbanki en Lehman Brothers. 

In de post andere beleggingen is er in het jaar 2007 een verwaarloosbare daling te zien met 

0,9%. Belangrijker is echter de grote stijging ervan in 2008 met 47,4% in vergelijking met 2006. 

Wat een gevolg kan zijn van de daling in de aandelen en de minder grote stijging van obligaties 

in 2008. Ook de noodzaak voor meer liquide middelen, ontstaan door de crisis, kan een reden 

zijn waarom de plaatsing in andere beleggingen gestegen zijn. 

De cijfergegevens van tabel 1.1.2., afkomstig van het CBFA, worden hierna ook ter bevordering 

van de conclusie grafisch weegegeven. 
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Figuur 1: Samenstelling van de beleggingsportefeuille in miljoen euro voor 2006, 2007 en 2008 

 

Bron: CBFA 

Op het vlak van de beleggingsportefeuille kunnen een aantal conclusies getrokken worden in 

verband met de crisis. Een eerste conclusie is dat ondanks de crisis de portefeuille beleggingen 

in totaliteit steeg zowel in 2007 als in 2008. Daarbij is het wel van belang om op te merken dat 

de samenstelling van de beleggingsportefeuille in 2008 fundamenteel gewijzigd is. Uit de 

verticale analyse is gebleken dat het merendeel van de portefeuille steeds geplaatst is in 

obligaties. Het tweede grootste deel werd echter in 2008 geplaatst in andere beleggingen en niet 

meer in aandelen zoals in de twee voorgaande jaren. Aandelen komen in 2008 nog slechts op de 

vierde plaats in de portefeuille, na participaties. Terreinen en gebouwen maakten jaarlijks het 

kleinste deel uit van de portefeuille. In de horizontale analyse is er in 2007 geen grote 

verandering merkbaar binnen de beleggingsposten. In 2008 is er echter wel een sterke daling 

van beleggingen in aandelen binnen de portefeuille merkbaar. Zowel de plaatsing van 

beleggingen in obligaties, terreinen en gebouwen en participaties stijgen jaarlijks. De stijging 
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van de plaatsing in obligaties is echter minder groot in 2008, dan in 2007. De post andere 

beleggingen blijft quasi constant in 2007, maar kent een grote stijging in 2008. Hieruit blijkt dat 

de crisis de verzekeraars nog meer risisco-avers heeft gemaakt en voor meer spreiding binnen de 

beleggingsportefeuille van de verzekeraars heeft gezorgd. 

 

1.2. Opbrengsten van beleggingen 

 

De samenstelling van de beleggingsportefeuille kan terug gevonden worden in de globale balans 

van alle verzekeringsmaatschappijen gepubliceerd door het CBFA. Voor de financiële 

opbrengsten moet er gekeken worden naar de resultatenrekening, die voor verzekeraars is 

onderverdeeld in een technische en een niet technische rekening (CBFA, 2010). Hierin vinden 

we de opbrengsten aan boekwaarde.  

Voor het achterhalen van de financiële opbrengsten van de beleggingen (zie tabel 1.2.) baseert 

dit onderzoek zich omwille van de techniciteit van de berekeningen op de cijfers berekend door 

Assuralia (Assurinfo, 2009, p.11). Zij baseert zich voor de berekening van de jaarlijkse 

financiële opbrengsten op de marktwaarde van de beleggingen in plaats van op de boekwaarde. 

Voor de gegevensverzameling steunt Assuralia zich op enquêtes die jaarlijks bij haar leden 

worden uitgevoerd. De waarde van de beleggingen wordt weergegeven in netto financiële 

opbrengsten gedefinieerd als de financiële opbrengsten van het boekjaar gecorrigeerd met de 

waardecorrecties en netto meer- of minwaarden. Deze aanpak is te verkiezen bij een onderzoek 

naar de impact van de crisis aangezien bij boekwaarde de minwaarden niet steeds moeten 

worden geboekt. Net als bij het onderzoek van de samenstelling van de beleggingsportefeuille 

worden tak 23 beleggingen hier om dezelfde reden niet in het onderzoek opgenomen.  
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Tabel 1.2. Netto Financiële opbrengsten van de beleggingen (zonder tak 23) in euro 

 2006 2007 2008 

 

Terreinen en gebouwen 

 

Participaties 

 

Aandelen (en overige 

effecten met variabele 

opbrengsten) 

 

Obligaties (en overige 

vastrentende effecten) 

 

Andere beleggingen 

(Hypothecaire leningen, 

schuldvorderingen, 

deposito‟s en andere 

beleggingen) 

 

329.000.000 

 

676.000.000 

 

1.867.000.000 

 

 

 

4.073.000.000 

 

 

498.000.000 

 

261.000.000 

 

2.016.000.000 

 

2.138.000.000 

 

 

 

4.699.000.000 

 

 

561.000.000 

 

310.000.000 

 

1.064.000.000 

 

-6.731.000.000 

 

 

 

5.488.000.000 

 

 

740.000.000 

totaal 7.442.000.000 9.676.000.000 870.000.000 

Bron: Assuralia 

Tabel 1.2. toont aan dat er in 2007 nog geen effect merkbaar is op de opbrengsten van de 

beleggingen. Hiervoor zijn er twee verklaringen: primo is de crisis pas eind september 2007 

uitgebroken en secundo waren de beursresultaten behaald in het eerste semester van 2007 zeer 

goed. Dit was ook merkbaar in de samenstelling van de portefeuille beleggingen (zie tabel 

1.1.2.) waar het aandeel van de verschillende rubrieken grotendeels hetzelfde bleef. 

In 2008 is er wel een duidelijke impact op de financiële opbrengsten van de beleggingen. 

Terwijl de opbrengst van obligaties tegenover 2006 nog met 26% stijgt, daalt de opbrengst van 

aandelen met 460% tegenover 2006, wat neerkomt op een verlies in financiële opbrengst op 

aandelen van 8,598 miljard euro. Deze daling was ook merkbaar binnen de 

beleggingsportefeuille waar het aandeel van deze rubriek verminderde ten voordele van 

participaties en andere beleggingen. De opbrengsten van zowel de rubriek participaties, als van 

de rubriek andere stijgt in 2008 tegenover 2006: de rubriek participaties kent een stijging van 

57% en de rubriek andere van 48,5%. Voor terreinen en gebouwen blijft de opbrengst jaarlijks 

quasi constant. Enkel bij andere beleggingen en obligaties is er een jaarlijkse stijging van de 

opbrengst merkbaar. 

Ten laatste moet erop gewezen worden dat het belang van beleggingen van 

verzekeringsmaatschappijen “leven” anders is dan dit ten aanzien van 

verzekeringsmaatschappijen “niet-leven”. Een verzekeringsmaatschappij “leven” ontvangt 

gedurende vele jaren premies van zijn klanten en moet via zijn beleggingspolitiek ervoor zorgen 
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dat hij op lange termijn die verplichtingen kan nakomen, waardoor ze meer afhankelijk is van 

beleggingen (Financiële stabiliteit, 2008, p.206). 

De cijfergegevens van tabel 1.2., afkomstig van Assuralia, worden hierna ook ter bevordering 

van de conclusie grafisch weegegeven. 

Figuur 2 Netto financiële opbrengsten in miljoen euro 

 

Bron Assuralia 

Samenvattend kan er voor wat de opbrengsten van de beleggingen betreft gezegd worden dat er 

in 2007 nog geen effect zichtbaar is tegenover 2006. In 2008 is er wel een duidelijk effect van 

de crisis merkbaar op de opbrengst van de beleggingen. In 2008 is er een sterke daling in de 

opbrengst van aandelen tot -6.731.000.000 euro. Participaties, andere beleggingen en obligaties 

daarentegen kennen een stijging tegenover 2006, maar enkel andere beleggingen en obligaties 
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stijgen ook in 2007. Voor terreinen en gebouwen is er na de daling in 2007 opnieuw een 

stijgende trend merkbaar in 2008 en dit quasi tot het niveau van 2006. 

 

2. Boekhoudkundige resultaten 

2.1. Resultatenrekening 

 

De resultatenrekening van de verzekeringssector bestaat uit drie delen: 

-de technische rekening “leven” 

-de technische rekening “niet-leven” 

-de niet-technische rekening 

De lasten en de opbrengsten met betrekking tot de activiteitengroep “leven”, worden vermeld in 

de technische rekening levensverzekering. De lasten en de opbrengsten met betrekking tot de 

activiteitengroep “niet-leven”, worden vermeld in de technische rekening niet-

levensverzekering. De overige lasten en opbrengsten worden vermeld in de niet-technische 

rekening. De gemeenschappelijke lasten en opbrengsten worden zo nauwkeurig mogelijk 

verdeeld over de technische en de niet-technische rekeningen (Koninklijk Besluit, 1994, p.9).  

De resultaten van de technische rekeningen worden opgenomen in de niet technische rekening 

om zodoende tot het te bestemmen resultaat van het boekjaar te bekomen 

Op basis van de door het CBFA gepubliceerde cijfermateriaal van de globale markt kan de 

volgende tabel samengesteld worden. 

Tabel 2.1. Resultatenrekeningen in euro 

 resultaat 2006 resultaat 2007 resultaat 2008 

Technische rekening 

“leven”  

998.644.259  953.584.291  -3.671.884.918  

Technische rekening 

“niet-leven”  

1.184.008.735  1.285.083.105  171.854.692  

Niet-technische 

rekening 

2.228.268.966  3.786.481.180  -3.891.582.615  

Bron: CBFA 

Tabel 2.1 geeft de resultaten weer van de drie rekeningen binnen de resultatenrekening. Hieruit 

blijkt duidelijk dat het te bestemmen resultaat van het boekjaar 2008 enorm negatief is. 

Namelijk -3.891.582.615 euro en dat na een winst van 2.228.268.966 euro in 2006 en een winst 
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van 3.786.481.180 euro in 2007. Anderzijds stemt het verlies van 2008 quasi overeen met de 

winst van 2007. Gelet op het herstel van de beurzen in 2009 en op voorwaarde dat er zich geen 

operationele problemen voordoen bij de verzekeringsmaatschappijen, is de kans groot dat de 

verzekeringsmaatschappijen in 2009 opnieuw in winst zullen komen. 

Vergelijking van de drie rekeningen voor het boekjaar 2008 maakt duidelijk dat het verlies van 

de technische rekening “leven” quasi even groot is als het verlies van het te bestemmen resultaat 

uit de niet-technische rekening. Binnen de technische rekening “leven” is deze daling 

veroorzaakt door de posten “opbrengsten van de beleggingen” en “beleggingslasten”. Dit is 

symptomatisch voor het effect van de crisis die voorlopig een grotere impact lijkt gehad te 

hebben in de tak “leven” dan in de tak “niet-leven”. 

Conclusie is dat er in 2007 nog geen invloed van de crisis was op het resultaat van 2007, 

integendeel het was merkelijk beter dan het resultaat van 2006. Het jaar 2008 is echter zeer 

slecht met een verlies van 3.891.582.615 euro. Dit verlies is bijna volledig veroorzaakt door het 

zeer slechte resultaat in de technische rekening “leven”. 
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2.2. Verwerking van het resultaat 

 

Tabel 2.2 verwerking van het resultaat (in euro) 

 

Bron: CBFA 

Over de 3 boekjaren ziet men een duidelijke beweging in de resultaatverwerking. 

De boekjaren 2006 en 2007 sluiten telkens af met een te bestemmen winstsaldo. Het boekjaar 

2008 daarentegen sluit af met een te verwerken verliessaldo van 2.615.888.199 euro. Het verlies 

van boekjaar 2008 (zie tabel 2.1) bedraagt 3.891.582.615 euro tegenover een winst van het 

boekjaar in 2007 van 3.786.409.180 euro en 2.228.268.966 euro in 2006.  

Het is frappant hoe de winst stijgt van 2006 naar 2007 om het jaar nadien af te sluiten met een 

gigantisch verlies. 

Tijdens de boekjaren 2006 en 2007 werd het te bestemmen winstsaldo van deze boekjaren 

grotendeels uitgekeerd aan aandeelhouders, bestuurders en andere rechthebbenden van de 

vennootschap. Zo bedraagt de uitgekeerde winst 1.991.943.131 euro in 2006 en 2.711.917.653 

euro in 2007.  

Niettegenstaande er in het boekjaar 2008 een te bestemmen verliessaldo is van 2.615.888.199 

euro wordt er toch een winst uitgekeerd (F). Weliswaar is de uitgekeerde winst in 2008 niet te 

vergelijken met de uitkeringen van 2006 en 2007. De uitkering van de winst in 2008, zijnde 

Inhoud 2006 2007 2008

A. Te bestemmen winstsaldo 3.296.173.003 4.772.765.149 1.802.110.864

Te verwerken verliessaldo                         (-) 343.332.581 328.588.068 4.417.999.063

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 2.320.515.612 3.835.708.693 433.239.111

Te verwerken verlies van het boekjaar       (-) 92.246.646 49.299.513 4.324.821.726

2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar 1.116.143.533 1.001.328.439 1.554.461.241

Overgedragen verlies van het vorig boekjaar (-) 391.572.077 343.560.538 278.766.825

B. Onttrekking aan het eigen vermogen 17.948.214 23.583.048 2.728.732.829

1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 17.851.292 0 5.636.751

2. aan de reserves 96.922 23.583.048 2.723.096.078

C. Toevoeging aan het eigen vermogen       (-) 291.166.947 489.376.306 47.764.461

1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 4.278.884 4.249.098 2.604.083

2. aan de wettelijke reserve 20.673.711 23.518.749 19.475.797

3. aan de overige reserves 266.214.352 461.608.459 25.684.581

D. Over te dragen resultaat

1. Over te dragen winst                                 (-) 1.027.737.195 1.585.876.594 1.655.107.153

2. Over te dragen verlies 340.058.634 312.937.694 1.702.382.920

E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies 0 0 0

F. Uit te keren winst                                      (-) 1.991.943.131 2.711.917.653 112.355.940

1. Vergoeding van het kapitaal 1.960.803.699 2.690.356.180 106.543.591

2. Bestuurders of zaakvoerders 1.263.018 1.282.784 219.726

3. Andere rechthebbenden 29.876.414 20.278.689 5.592.623
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112.355.940 euro, was enkel mogelijk door een onttrekking aan de reserves onder rubriek B. 

onttrekking aan het eigen vermogen.  

Aan de reserves, vindt men in tegenstelling tot de boekjaren 2006 en 2007 een aanzienlijk 

bedrag terug van 2.723.096.078 euro. Deze onttrekking is bestemd om de verliezen aan te 

zuiveren en de uitkering aan aandeelhouders, bestuurders en andere rechthebbenden te dekken.  

Dit leidt men ook af uit rubriek D., over te dragen resultaat van het boekjaar. Niettegenstaande 

het boekjaar 2008 afsluit met een te verwerken verliessaldo van 2.615.888.199 euro wordt er in 

verhouding maar 47.275.767 euro verlies overgedragen naar het volgend boekjaar.  

 

3. Solvabiliteit 

3.1 Solvabiliteitsmarges en dekkingsratio: begripsomschrijving en regelgeving 

 

Solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen (soms gebruikt men ook de 

totale activa) en het vreemd vermogen van een onderneming. Het is een graadmeter voor de 

mate waarin een onderneming in staat is om met haar eigen vermogen het geleende vermogen af 

te betalen. Indien een onderneming onvoldoende solvabel is, is deze niet langer is staat om alle 

schuldeisers te vergoeden (vkwmetena, 2008). Vooral in tijden van recessie of crisis is het 

belangrijk dat ondernemingen ervoor zorgen dat ze voldoende solvabel zijn, aangezien 

voldoende solvabiliteit aantoont dat ze kapitaalkrachtig en kredietwaardig zijn (Finipedia, 

2009). 

 

Een belangrijke opmerking aangaande solvabiliteit op de Belgische financiële markt is het feit 

dat de (solvabilteits)regels die gelden voor de banken (Basel I & II), niet opgaan voor de 

verzekeraars (Solvency I & II) ondanks het feit dat ze een gelijkaardige doelstelling hebben 

(Comité Européen des Assurances, 2005). De solvabiliteit van een verzekeraar wordt bepaald 

aan de hand van eigen wettelijke criteria. De berekening van de solvabiliteitsmarge van een 

verzekeringsmaatschappij is strikt gereglementeerd in de wet en wordt gecontroleerd door het 

CBFA. De rapportering is driemaandelijks in de kwartaalrapportering over de financiële staten 

via het Emanex systeem (technisch protocol CBFA, 2006). Als uit de verstrekte informatie 

blijkt dat een verrichting de solvabiliteit van een Belgische verzekeraar aantast of dreigt aan te 

tasten kan het CBFA ten aanzien van die onderneming maatregelen voorzien of eisen dat de 

modaliteiten van de verrichtingen worden gewijzigd of zich tegen de realisatie ervan verzetten. 

De solvabiliteitsmarge wordt onafhankelijk berekend voor de tak “leven” en de tak “niet-leven” 

en is gebaseerd op twee marges: de samengestelde marge en de vereiste marge.  
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De samengestelde marge, ook wel de gevormde of de beschikbare marge genoemd, bestaat uit 

vermogen van de verzekeringsondernemingen zonder enige voorzienbare verplichting 

(Vereycken & Vereycken, 2008). Welke elementen in aanmerking komen is gebaseerd op een 

reglementair vastgestelde lijst. De samengestelde marge bestaat zowel uit een expliciet deel als 

een impliciet deel. Elementen uit het expliciete deel worden automatisch in aanmerking 

genomen, die uit het impliciete deel moet door de onderneming ter goedkeuring aan het CBFA 

voor gelegd worden.  

Het expliciete deel omvat voornamelijk: 

-Gestort (maatschappelijk)kapitaal  

-Wettelijke of vrije overgedragen reserves 

-Achtergestelde leningen (maximum ¼ van samen te stellen marge) 

-Effecten 

Het impliciete gedeelte omvat voornamelijk:  

-Latente netto meerwaarden die voortvloeien uit de waardering van de activa. 

-Niet afgeschreven acquisitiekosten. 

-Toekomstige winsten: maximum 25 procent van de beschikbare solvabiliteitsmarge of van 

de vereiste solvabiliteitsmarge naar gelang welk bedrag het laagst is (Cousy & Van 

Schoubroeck, 2009, p.537). De toekomstige winsten verminderen automatisch vermits dit 

vanaf 2010 niet meer kan en lineair moest worden afgebouwd. 

 

De tweede marge is de vereiste solvabiliteitsmarge, met andere woorden de minimum marge 

waarover een verzekeringsonderneming wettelijk moet beschikken voor de uitoefening van haar 

activiteiten en dit zowel voor de activiteiten “leven” als “niet-leven” (Assurinfo, 2009). Het 

minimum van deze marge moet in totaliteit voor een levensverzekeraar minstens gelijk zijn aan 

het absolute minimum van het waarborgfonds €3.000.000 (niet-geïndexeerd bedrag). Voor de 

verzekeringsactiviteiten in de tak “leven” wordt de vereiste solvabiliteitsmarge in de eerste 

plaats vastgesteld in functie van het beleggingsrisico voor de verzekeraar (Controlewet, 1975). 

De berekening van de vereiste solvabiliteitsmarge voor “leven” activiteiten met beleggingsrisico 

in hoofde van de verzekeringsmaatschappij (takken 21 en 26) gebeurt als volgt: 

 4% van de voorziening voor verzekering “leven”. 

 +0.3% van de risicokapitalen bij overlijden. 

 +18% van de eerste schijf van € 50.000.000 aan premies voor aanvullende 

verzekeringen (16% voor het premievolume boven € 50.000.000). 

Indien de verzekeraar geen beleggingsrisico draagt (takken 23, 25 en 29) is de vereiste 

solvabiliteitsmarge 1% van de technische voorzieningen. 
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Voor “niet-leven” activiteiten is de vereiste solvabiliteitsmarge: 

-Premies of bijdragen x 0,4 

-schadelast x 0,4 (bijlage circulaire, 2010) 

De dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen de samengestelde marge en de vereiste 

marge. 

 

Naar aanleiding van de scherpe koersdaling van de beurzen in de loop van 2002 onstonden er 

vragen omtrent de reële solvabiliteitssituatie van de verzekeraars (Vereycken & Vereycken, 

2008). In beginsel moet de tak 21 verzekeraar beleggingen in zijn jaarrekening boeken op basis 

van hun aanschaffingswaarde en moeten enkel de „duurzame waardeverminderingen‟ 

afgetrokken worden. Het probleem met het begrip duurzame waardevermindering is dat het 

nergens is gedefinieerd: elke raad van bestuur legt zijn eigen waarderingsregels vast en maakt 

deze vervolgens voor akkoord over aan het CBFA. Dit heeft dan weer zijn invloed op de 

solvabiliteitsmarge aangezien deze in eerste instantie berekend wordt in functie van het 

boekhoudkundig vermogen van de verzekeraar, wat sterk beïnvloed kan worden door het al dan 

niet boeken van waardeverminderingen op de beleggingen. Het risisco bestaat dus dat de 

voormelde solvabiliteitsmarge onvoldoende is om de soliditeit van de verzekeraar te 

waarborgen. Om dit te verhelpen heeft het CBFA op 30 april 2003 via mededeling nr. D. 231 de 

weerstandstest opgelegd. Een verzekeraar die niet aan de weerstandstest voldoet wordt door het 

CBFA opgevolgd en moet aangeven hoe men dit zal verhelpen. Bij de weerstandstest wordt het 

eigen vermogen van de verzekeraar berekend door rekening te houden met de (actuele) 

marktwaarde van de beleggingen. Het aldus berekende moet volstaan om de volgende 

waardeverminderingen op de beleggingen op te vangen: 

- 25% op aandelen 

- 15% op onroerende goederen 

- 5% van de obligaties 

- 5% van de vorderingen op herverzekeraars en nog uit te geven premies + 25% van de 

terug te vorderen technische lasten + 50% van alle andere vorderingen. 

In tak 23 dient er geen weerstandsniveau aangehouden te worden. 

 

Verder voorziet het KB-”leven” dat verzekeraars in periodes van lage interestvoeten 

bijkomende voorzieningen moeten aanleggen. Bovenop de hiervoor besproken reserves moeten 

de verzekeraars een bijkomende voorziening aanleggen om het verschil tussen de 

marktinterestvoet en de contractuele interestvoet op te vangen. Deze voorziening moet 

aangelegd worden vanaf wanneer de gewaarborgde interestvoet 80% van de gemiddelde 10-jaar 
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interestvoet over de laatste 5 jaar overschrijdt. De verzekeraars kunnen van deze 

knipperlichtvoorzieningen ontlast worden mits akkoord van het CBFA. 

 

3.2 Cijferanalyse 

 

Bij deze analyse wordt jaarlijks de vereiste marge voor “niet-leven”, “leven” en de totaliteit 

ervan gelijk gesteld aan 100% en vergeleken met de desbetreffende samengestelde marge. Om 

nog een beter idee te krijgen van de grootte van de marges is telkens bij de vereiste marges het 

bedrag in euro weergegeven. Bovendien wordt de verhouding van het expliciet en het impliciet 

deel van de samengestelde marge ten opzichte van de vereiste marge procentueel weergegeven. 

Tabel 3.2. Solvabiliteitsmarge op marktniveau in procent 

 2006 2007 2008 

Activiteiten “niet-leven”     

Vereiste marge  

 

100% 

€1.810.910.085 

100% 

€1.872.326.919 

100% 

€1.924.106.533 

Samengestelde marge 

       Totaal 

       Expliciet deel 

       Impliciet deel  

 

328,7% 

275% 

53,7% 

 

339,94% 

302,45% 

37,49% 

 

315,33% 

301,24% 

14,09% 

Activiteiten “leven”     

Vereiste marge  

 

100% 

€5.330.938.297 

100% 

€5.919.480.367 

100% 

€6.240.176.406 

Samengestelde marge 

       Totaal 

        Expliciet deel 

        Impliciet deel  

 

226,87% 

126,37% 

100,51% 

 

185,47% 

122,22% 

63,26% 

 

194,97% 

162,24% 

32,73%  

Activiteiten “leven” en 

“niet-leven” samen  
   

Vereiste marge 

 

100% 

€7.141.848.382 

100% 

€7.791.807.286 

100% 

€8.164.282.939 

Samengestelde marge 

       Totaal 

        Expliciet deel 

        Impliciet deel  

 

252,69% 

164,05% 

88,64% 

 

222,59% 

165,53% 

57,06% 

 

223,34% 

195% 

28,34% 

Bron: CBFA 

Zo valt er op dat de samengestelde marge voor de activiteiten “niet-leven” zowel voor 2006, 

2007 als voor 2008 meer dan drie keer zoveel is als de vereiste marge. Bij de activiteiten 

“leven” is deze dekkingsratio minder, maar toch nog belangrijk. In 2006 bedraagt de 

dekkingsratio er nog 226,87% om dan te dalen naar 185,47% in 2007 en opnieuw iets te stijgen 

naar 194,97% in 2008. De dekkingsratio blijft ondanks de stijging in 2008 onder het niveau van 

2006. De daling van de dekkingsratio wordt, aangezien het expliciete deel stijgt, veroorzaakt 

door het impliciete deel. Het impliciete deel van de samengestelde solvabiliteitsmarge “leven” 
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daalt jaarlijks van 100,51% tot nog maar slechts 32,73% in 2008. Ook bij de samengestelde 

marge van “leven” en “niet-leven” tezamen is dezelfde dalende trend merkbaar in het impliciete 

deel van de samengestelde marge. Aangezien voor het impliciete deel van de samengestelde 

solvabiliteitsmarge de goedkeuring van het CBFA nodig is, kan een strengere houding van het 

CBFA aan de oorsprong van deze opmerkelijke daling liggen. 

Het is zeer belangrijk vast te stellen dat de samengestelde solvabiliteitsmarge noch voor 

“leven”, noch voor “niet-leven” als voor beide takken samen op geen enkel ogenblik kleiner is 

geweest dan 100%. Integendeel de kleinste samengestelde marge in de periode 2006-2008 

bedroeg 185,47% in 2007 binnen de activiteiten leven. 

Uit de cijferanalyse van de solvabiliteitsmarge kan geconcludeerd worden dat de samengestelde 

solvabiliteitsmarge voor “leven” en “niet-leven” samen telkens meer dan het dubbele van de 

vereiste marge is voor de periode 2006-2008. Hierbij is het ook frappant dat de dekkingsratio 

binnen “leven” steeds lager is dan bij “niet-leven”, en dat het impliciete deel van de 

samengestelde marge steeds dalend is. Zoals reeds besproken omvat het impliciete deel van de 

samengestelde marge voornamelijk toekomstige winsten, niet afgeschreven acquisitiekosten 

(enkel voor de tak “leven”) en latente netto meerwaarden die voortvloeien uit de waardering van 

de activa. Welke van deze drie onderdelen afzonderlijk of tezamen voor de daling van het 

impliciete gedeelte van de solvabiliteitsmarge heeft gezorgd of er het grootste aandeel in heeft 

gehad valt uit deze cijfers niet uit te maken. Feit is dat vanaf 2010 de toekomstige winsten niet 

meer in rekening mogen worden genomen voor het impliciete gedeelte. De samengestelde 

solvabiliteitsmarge “leven”, “niet-leven” en de totaliteit van beide bleef binnen de periode 2006-

2008 meer dan voldoende, met in 2007 in “leven” een minimum van 185,47%. 
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4. Prudentieel toezicht 

4.1 Reglementering 

 

Reeds voor de financiële crisis, die ontstond in 2007, was het duidelijk dat er een aanpassing 

nodig was van de prudentiële verplichtingen voor de verzekeraars. In het kader van de 

herziening van het solvabiliteitstelsel van de verzekeraars heeft de werkroep Muller in opdracht 

van de Europese Commissie reeds in 1997 een rapport opgesteld ter verbetering van de 

solvabiliteit (Advies CDV, 2003). De eerste fase kreeg als naam „Solvency I‟ en beoogde het 

bestaande stelsel aan te passen zonder het fundamenteel te wijzigen. In esssentie betekende dit 

een aanpassing op drie vlakken: ten eerste de bestanddelen die mogen deel uitmaken van de 

solvabiliteitsmarge, ten tweede de berekeningswijze van de vereiste solvabiliteitsmarge en ten 

laatste de interventiemogelijkheben van de controleoverheden. 

 

De tweede fase „Solvency II‟ was bedoeld als een fundamentele wijziging, maar diende op een 

later tijdsstip concreet ingevuld te worden. Mede door de financiële crisis is men tot de 

vaststelling gekomen dat de huidige vereiste solvabiliteitsmarges soms overdreven groot, maar 

desalniettemin soms ook onvoldoende zijn om de soliditeit van het (Belgische) financiële 

systeem te garanderen. De toekomstige EU richtlijn Solvency II heeft de bedoeling om het 

verzekeringstoezicht beter te laten aansluiten bij het individuele risicoprofiel van de 

verzekeraars (tailor made toezicht in de plaats van de huidige “one size fits all” controle). 

Bovendien beperkt Solvency II zich niet tot nieuwe regels aangaande solvabiliteitsmarges, maar 

omvat het eerder een nieuw model van prudentieel toezicht dat beter aansluit bij de werkelijke 

risico‟s van de verzekeraars. Dit betekent dat er niet enkel rekening gehouden wordt met 

solvabiliteitsvereisten, maar ook met de berekeningsmethodiek van de technische voorzieningen 

en de waardering van de activa. Solvency II zal zich dan ook baseren op drie pijlers: 

kwantitatieve vereisten (eerste pijler), inzicht en toezicht (tweede pijler) en informatie (derde 

pijler). De eerste pijler gaat na of er voldoende eigen vermogen is in het geval van een incident 

en of er een adaquaat risicobeheer (onder andere Asset Liability Management) is uitgewerkt. De 

tweede pijler behandelt de interne processen van de verzekeraar en de manier waarop de 

toezichthouder deze controleert. De derde pijler gaat over marktinformatie en marktgedrag dat 

prudentieel relevant is. De toepassing van Solvency II was voorzien voor 2010, maar dit zal 

naar alle waarschijnlijkheid eerder 2012 worden (Barrezeele, 2009). 
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Daarnaast is het belangrijk er voor de Belgische context op te wijzen dat in de te onderzoeken 

hoofdperiode (2006-2008) het prudentieel toezicht op de verzekeraars te beurt viel aan het 

CBFA. Voor 2004 viel deze rol te beurt aan de CDV (de Controledienst der Verzekeringen), 

maar op 1 januari 2004 fusioneerde de CDV met de voormalige CBF (Commissie voor het 

bank- en financiewezen, de vroegere Bankcommissie) in het CBFA (Commissie voor het Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen. Met zijn keuze voor een eengemaakt model van toezichthouding 

sloot België aan bij het internationaal in opgang zijnde model (CBFA- jaarverslag, 2007). In 

2009 vond er nog een verandering plaats waardoor in de toekomst het financieel toezicht van 

het CBFA naar de Nationale bank van België zal verhuizen (Financieel toezicht naar Nationale 

bank, 2009). 

4.2 Cijferanalyse 

Om de impact van de crisis te onderzoeken op het prudentieel toezicht spitst dit onderzoek zich 

toe op de analyse van het overzicht van circulaires uitgegeven door het CBFA. Mededelingen 

worden niet in de analyse betrokken aangezien deze in onbruik zijn geraakt met de overgang 

van het CDV in de CBFA, waar de voorkeur uitgaat naar circulaires. De tweede reden is dat 

circulaires dwingend zijn en mededelingen enkel verklarend zijn voor circulaires. Bij deze 

analyse is ervoor gekozen om op een selectieve manier te werk te gaan. Zo is er voor geopteerd 

om niet uitsluitend het jaar 2006 als referentiejaar te vergelijken met 2007 en 2008. In plaats 

daarvan is er voor gekozen om de circulaires binnen de periode 2001 tot en met 2008 te 

overschouwen, waarbij voornamelijk de periodes 2001-2002 en 2006-2008 met elkaar 

vergeleken zullen worden. De reden hiervoor is dat de Belgische verzekeringssector in de 

periode 2001-2002 reeds geconfronteerd is geweest met een zeer ernstige beurscrisis (Robyns, 

2003), waardoor het mogelijk wordt om comparatief te werk te gaan om op die manier 

specifieke verschillen in aanpak vanwege het CBFA te kunnen achterhalen. Op deze wijze 

wordt een beschrijving verkregen van specifieke elementen.  
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Tabel 4.2. Circulaires CBFA 

CIRCULAIRES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

aandeelhouders en leiders       1   

reglementaire coëfficienten  1   1    2 

periodieke informatieverstrekking en boekhoudregels  1 2      1 

deugdelijk bestuur en interne controle      1 1 1 1 

bedrijfsuitoefening   1  3 1 3   

witwassen     1 1    

bijzondere mechanismen  1        

verzekeringscontracten en -documenten          

diversen  1   2     

circulaires aan revisoren          

TOTAAL 4 3 0 7 3 5 1 4 

Bron: Gepubliceerde circulaires CBFA 

 

Een eerste opmerkelijke vaststelling, voor de totaliteit van de circulaires, is het ontbreken van 

circulaires in 2003 een jaar na het hoogtepunt van de eerste (beurs)crisis. Even zo opvallend is 

het grote aantal circulaires het jaar daarop in 2004, niet minder dan zeven circulaires, het 

hoogste aantal binnen de acht onderzochte jaren. Nog opvallender is dat in de crisisjaren 2001 

en 2008, er telkens 4 circulaires verschenen, wat in eerste instantie een gelijkaardige aanpak van 

beide crisissen zou doen vermoeden. Wanneer er echter dieper op deze cijfers ingegaan wordt, 

wordt het duidelijk dat het niet steeds gaat om dezelfde soort circulaires. Zo is er in 2008 niets 

verschenen binnen de categorieën „bijzondere mechanismen‟ en „diversen‟. In 2008 valt de helft 

van de circulaires binnen de categorie „reglementaire coëfficiënten‟. In 2006 waren de 

circulaires nog meer geconcentreerd binnen eenzelfde categorie, zo vielen 60 procent van de 

circulaires onder de categorie „bedrijfsuitoefening.‟ Bovendien stellen we vast dat in 2007, toen 

de kredietcrisis uitbrak in de Verenigde Staten, er slechts één circulaire door het CBFA is 

uitgebracht. Meer specifiek gaat het om een circulaire binnen de categorie „deugdelijk bestuur 

en interne controle‟. Markant is dat binnen deze categorie er elk jaar vanaf 2005 exact één 

circulaire verschenen is. Wat een indicatie kan zijn van het grote belang dat het CBFA hecht aan 

interne controle en deugdelijk bestuur, aangezien het de enige categorie is waar zo consequent 

vanaf 2005 tot 2008 telkens één circulaire over uitbrengt. 
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4.3 Impact crisis op prudentieel toezicht 

 

Na de bespreking van de reglementering en de analyse van de circulaires uitgegeven door het 

CBFA, volgt er een gesprek met een deskundige van het CBFA ter controle van de bekomen 

resultaten. Deze controle resultaten zijn afkomstig uit een interview afgelegd op 14 april met 

een deskundige van het CBFA, die omwille van het interne beleid van het CBFA anoniem wenst 

te blijven. Hierna volgt het verslag van de relevante informatie voor dit onderzoek uit het 

gesprek (volledige tekst zie bijlage 1 p.50). 

 

Uit deze controle blijkt dat er wel degelijk een gelijkenis is tussen de aanpak van het CBFA ten 

aanzien van de huidige crisis en de aanpak van de beurscrash in 2001. Ondanks het feit dat de 

crisis in 2001 zich beperkte tot een zuivere beurscrisis en geen liquiditeitscrisis was trekt het 

CBFA de aanpak (van de oude CDV) van de crisis in 2001 nog verder door. Wat neerkomt op 

het feit dat het CBFA zich nu nog meer concentreert op het uitvoeren van „risk based‟ controles 

(inspecties werden vooral georiënteerd naar domeinen waar het CBFA aanwijzingen had dat er 

verhoogd risico werd gelopen), waarmee het reeds in 2001 begonnen was. 

 

Ondanks het feit dat er in verschillende jaren vóór 2008 meer circulaires verschenen zijn, zijn er 

in 2008 toch meer controles ter plaatse gebeurd bij de verzekeringsmaatschappijen. Deze 

controles waren vooral gericht op de interne audit structuren en de interne controles binnen de 

maatschappijen. Dit bevestigt het gestegen belang van deugdelijk bestuur en interne controle, 

merkbaar in de analyse van de circulaires. 

 

Een belangrijke opmerking die werd gemaakt en die niet uit de cijferanalyse van de circulaires 

kan gehaald worden is het feit dat de crisis en zijn gevolgen vooral voelbaar zijn geweest binnen 

de levensverzekeringen. De niet-levensverzekeraars zijn over het algemeen gespaard gebleven 

van de gevolgen van de crisis met als enige uitzondering de kredietverzekeringen. De reden 

hiervoor was dat de tak “leven” meer afhankelijk is van beleggingen dan de tak “niet-leven”, 

waardoor er bij niet-levensverzekeraars met uitzondering van de kredietverzekeraars weinig 

problemen waren.  

 

Volgens de bron binnen het CBFA zullen de gevolgen vanuit prudentieel toezicht op lange 

termijn echter zeer klein zijn. Er wordt reeds weer gesproken over business as usual binnen de 

financiële sector en problemen zoals de financiële crisis stoppen niet aan de landsgrenzen. Het 

grootste gevaar is het besmettingsrisico uit het buitenland en ondanks nieuwe afspraken blijft 

internationale samenwerking moeilijk, wat controle door het CBFA bemoeilijkt. Tevens werd er 
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opgemerkt dat het CBFA in zijn werking op het nationaal vlak, niet kon ageren om de crisis 

trachten te voorkomen. Om de huidige problemen gecreëerd door de financiële crisis te 

vermijden, was het nodig geweest om bepaalde beleggingen te verbieden. Om deze beleggingen 

te verbieden hadden ze een goedkeuring op Europees niveau nodig, waar veelal de politieke wil 

ontbrak. Ook de geplande opsplitsing van het toezicht tussen CBFA en de NBB zal weinig 

veranderen. Voor de verzekeringssector komt dit vooral neer op een opsplitsing van de 

controlewet van 1975 in een prudentieel en een consumenten gedeelte, waarbij dit laatste deel 

strenger zou worden. De sector vreest echter vooral dat de opsplitsing in twee controles hen 

meer geld zal kosten. In verband met Basel II en Solvency II merkte de bron binnen het CBFA 

op dat ze hoogst waarschijnlijk gelijkaardige crisissen in de toekomst niet zullen kunnen 

vermijden. Een belangrijk probleem bijvoorbeeld dat zich voor Solvency II in zijn huidige vorm 

stelt is dat het teveel vrijheid laat op het vlak van het inschatten van de toekomstige 

verplichtingen van de ondernemingen. 

Bij de verzekeraars ziet het CBFA vooral een effect van de crisis op de beleggingen. Bij de 

banken stelde er zich een probleem van de solvabiliteit en had men met een echte technische 

crisis te maken. 

De daling van het impliciete deel van de solvabiliteitsmarge is niet veroorzaakt door een 

strengere houding van het CBFA. Het is te verklaren door een verandering in de regelgeving in 

2007 waardoor minwaarden in aanmerking moeten genomen worden voor de berekening van de 

solvabiliteitsmarge. Opmerkelijk is echter dat de bron bij het CBFA opmerkt dat het belang van 

de solvabiliteitsmarge niet mag overschat worden. Het belangrijkste voor de verzekeraars is dat 

de dekkingswaarden voldoende zijn zodat ze aan hun verplichtingen naar de klanten kunnen 

voldoen. Er is geen automatisme waarbij vanaf een bepaald percentage van de 

solvabiliteitsmarge, die zich nog steeds boven de 100% bevindt, het CBFA tussenkomt. Elke 

situatie moet individueel bekeken worden en dit pas vanaf wanneer de solvabiliteitsmarge 

minder is dan 100%. 

Toch hebben blijkbaar nogal wat verzekeringsmaatschappijen in 2008 nieuwe 

waarderingsregels voorgelegd aan het CBFA. Het is de bedoeling van het CBFA om in de 

toekomst hier een lijn in te trekken, wat eventueel zou samengaan met IFRS (International 

Financial Reporting Standards). 

Ter conclusie kan er gesteld worden dat het CBFA geen enorme veranderingen in de 

reglementering heeft aangebracht naar aanleiding van de crisis. De aanpak van de crisis is dan 

ook gebeurd conform de aanpak van de beurscrisis in 2001. Concreet betekende dit het verder 

doortrekken van de „risk based‟ controles. In 2008 zijn er wel meer controles uitgevoerd dan in 

de voorgaande jaren. Deze waren vooral gericht op de interne audit structuren en de interne 
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controles. Deze evolutie werd ook vermoed uit de analyse van de circulaires. De toekomstige 

gevolgen van de crisis op het vlak van prudentieel toezicht zullen allicht klein zijn. 
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Deel II: Analyse van twee cases 

1. Doelstelling 

 

In dit tweede onderdeel van het onderzoek wordt getracht om op microniveau de specifieke 

impact van de crisis na te gaan bij twee representatieve verzekeringsmaatschappijen. Hierbij is 

gekozen voor twee verzekeringsmaatschappijen die niet of zo weinig mogelijk geïnfecteerd zijn 

door een problematiek bij zuster – of dochterondernemingen en die hun producten verkopen via 

de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Het belang van deze laatste ligt hem in het feit dat de 

makelaars een belangrijk distributiekanaal zijn op de Belgische markt, volgens cijfers van de 

beroepsfederatie (FVF) uit 2004 vertegenwoordigen ze een marktaandeel van 30% in “leven” en 

70% in “niet-leven”. Dit is mede te wijten aan het toenemend belang van verzekeringen voor de 

consument en het feit dat de verzekeringsmarkt een complexe markt is met een veelheid aan 

producten (FVF- jaarverslag, 2005). In de uitvoering komt dit neer op het voeren van een 

kwalitatieve studie via het verzamelen van primair bronnenmateriaal aan de hand van 

(diepte)interviews met een directielid van twee verzekeringsmaatschappijen. Hierbij zal tevens 

gepeild worden naar de evolutie in 2009. Het hoofddoel is echter wel om na te gaan of de 

conclusies bekomen in het eerste onderdeel (dus op macroniveau) ook binnen deze twee 

maatschappijen gelden (dus op micro niveau). 

De keuze van deze twee verzekeringsmaatschappijen wordt gemaakt op basis van de 

rangschikking van de tien grootste verzekeringsmaatschappijen “leven” en “niet-leven” samen 

(2008 gepubliceerd door CBFA). AXA en Vivium behoren beide tot de top tien van de grootste 

verzekeringsmaatschappijen in België volgens het geheel van hun activiteiten. In deze 

rangschikking opgemaakt door het CBFA komt AXA met een marktaandeel van 14,7% op de 

tweede plaats en Vivium op de zevende plaats met een marktaandeel van 3,05%. Samen 

vertegenwoordigen AXA en Vivium dus ongeveer 18% van de Belgische verzekeringsmarkt 

(Rangschikking, 2008). De keuze voor AXA en Vivium is niet enkel van belang omwille van 

hun gezamenlijk markt-aandeel, maar ook omdat de ene een grote marktspeler en de andere een 

middelgrote marktspeler is, wat hen representatief maakt voor dit onderzoek. 
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Tabel 1. Rangschikking van de tien grootste verzekeringsondernemingen (“leven” en 

“niet-leven”) 

 

Bron: CBFA 

AXA heeft zich door de jaren heen in België ontwikkeld tot een groep die bestaat uit twee 

onderdelen: de verzekeringspool AXA Belgium en de bankpool binnen AXA Bank Europe 

(Kerncijfers- AXA in België, 2008). AXA Belgium is een onderdeel van de AXA groep, die 

wereldwijd 210.000 medewerkers telt, 80 miljoen klanten heeft, aanwezig is in 56 landen en een 

omzet haalde van 91 miljard euro. AXA Belgium heeft een lange geschiedenis op de Belgische 

markt die teruggaat tot 1853 met het ontstaan van Royal Belge, een levensverzekeraar (Wie zijn 

wij?, 2010). Pas in 1990 ontstond AXA Belgium dat door zijn fusie met Royal Belge in 1999 de 

tweede grootste Belgische verzekeraar werd(AXA Belgium en Royal Belge, 1999). De recentste 

fusie is deze met Winthertur in 2008. Vandaag werkt AXA met meer dan 5.000 

verzekeringsmakelaars (AXA- corporate folder, p.2) en haalde in 2008 een omzet van 4,7 

miljard euro in verzekeringen in België (activiteitenverslag, 2008, p.4). 

Het ontstaan van Vivium gaat terug tot 2004 toen de groep P&V Vivium Life en Vivium 

creëerde. Het ontstaan van Vivium in zijn huidige vorm vond plaats in 2007 met de overname 

door P&V van ING Insurance Belgium. Door deze overname, waarbij 840 werknemers 

betrokken waren, smolten de drie entiteiten samen tot Vivium. Deze fusie met ING Insurance 

Belgium maakte van Vivium één van de belangrijkste Belgische verzekeringsmaatschappijen 

werkend met makelaars (persbericht P&V, 2007). Vivium behoort tot de Belgische 

verzekeringsgroep P&V, een 100-jarige verzekeringsgroep, die naast Vivium ook P&V 

verzekeringen, P&V gemeenschappelijke kas, het Luxemburgse bijhuis P&V Luxemburg, Piette 

& Partners, Actel, Acres en Auresa Life omvat (Vivium activiteiten, 2010).  

 

2007 2008

1 00079 - AG Insurance 22,58% 20,16%

2 00039 - AXA Belgium 13,18% 14,72%

3 00196 - Ethias 0,99% 10,73%

4 00014 - KBC Verzekeringen 9,27% 10,53%

5 00037 - DIB 8,76% 8,64%

6 00097 - Allianz Belgium 3,14% 3,27%

7 00051 - VIVIUM (ex ING) 2,52% 3,05%

8 02550 - ING Life 3,07% 3,02%

9 00472 - Chubb 2,93% 3,01%

10 00145 - Generali Belgium 1,81% 2,34%

Rang Code - Naam
Marktaandeel
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2. Interviewschema 

 

A. Inleiding 

-Had u de financiële crisis zien aankomen? 

-Wanneer voelde u bij ....... dat de financiële crisis zijn impact begon te hebben en waaraan 

voelde u dit? 

-Werden er op het moment dat ...... de impact van de crisis voelde speciale initiatieven genomen 

en zo ja welke? 

 

B. Onderzoeksvragen 

-Waren er aansluitend bij de vorige vraag opvallende wijzigingen in het ALM gebeuren in 2007 

en 2008? 

-Drukten deze wijzigingen op de opbrengsten of kon dit op één of andere manier 

gecompenseerd worden? 

-Heeft de crisis eventueel op andere manieren gezorgd voor wijzigingen in de opbrengsten van 

de beleggingen in de periode 2007-2009 of erna? Zo ja heeft de maatschappij in functie van de 

veranderde opbrengsten de samenstelling van haar beleggingportefeuille gewijzigd? 

-Is er voor het thesauriebeheer een model dat automatisch aangeeft wanneer een aandeel of 

obligatie gekocht al dan niet verkocht moet worden? 

-Werden de waarderingsregels sinds 2006 gewijzigd? 

-Hoe is de solvabiliteitsmarge voor Vivium geëvolueerd in de periode 2007-2008 en voor AXA 

in de periode 2006-2008? 

-Stelt de toezichthouder zich anders op sinds het uitbreken van de financiële crisis ? Zo ja hoe 

anders? 

-Heeft het CBFA meer controles uitgevoerd bij ...... in 2007 of 2008 in vergelijking met de 

voorgaande jaren. 

-Heeft ...... zijn interne controle mechanismen aangepast naar aanleiding van de crisis? 

-Wat is uw mening aangaande Solvency II? 
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-Hoe reageerden jullie klanten t.o.v. hun verzekeringsmaatschappij: 

a. Werden er meer dan anders polissen stopgezet zowel in BOAR als in “leven”? 

b. Daalde de verkoop binnen “leven”/ “niet – leven”? 

c. Was er een verschil merkbaar tussen particulieren en bedrijven? 

d. Werden er nieuwe producten ontwikkeld? 

-Wat is uw mening over het feit dat vanaf volgend jaar de tak 21 producten verplicht onder het 

garantiefonds vallen? 

-Heeft volgens u de financiële crisis een blijvende stempel gedrukt op ......? 

 

C. Afsluiting 

-Kan de financiële crisis op langere termijn het verzekeringslandschap grondig wijzigen? 

-Hoe ziet u de toekomst van ...... in het algemeen evolueren in het post crisis tijdperk? 

-Wenst u zelf nog iets toe te voegen of een opmerking te maken? 
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3. Case 1: AXA Belgium 

3.1. Effect van de crisis binnen AXA Belgium 

 

Het interview is afgenomen met de heer Wim Malyster, Head of Asset Allocation op 23 april 

2010 op de hoofdzetel van AXA Belgium te Brussel, aangaande de impact van de financiële 

crisis op AXA Belgium. Op basis hiervan kan er op het vlak van financiële opbrengsten, 

boekhoudkundige resultaten, solvabiliteit en prudentieel toezicht het volgende genoteerd 

worden (volledige tekst interview zie bijlage 2 p.54). 

Het behalen van financiële opbrengsten is volgens de heer Malyster het meest noodzakelijke 

voor het goed functioneren van een verzekeringsmaatschappij. Het dagelijks beheer van de 

activa gebeurt echter door AXA IM (AXA Investment Managers). Deze beschikken over 

modellen om de portefeuille te beheren doch dit gebeurt niet automatisch, een menselijke 

interventie is steeds nodig. Per type van portefeuille heeft AXA IM een specifiek mandaat dat 

vastlegt hoeveel er in aandelen, obligaties en cash kan worden belegd (en wat de te verwachten 

opbrengsten zijn). Het investeringscomité beslist over de inhoud van dit mandaat. 

In 2007 heeft AXA Belgium niet echt moeten ingrijpen, maar wel vanaf 2008. In zijn 

beginperiode poneerde de crisis zich vooral als een liquiditeitscrisis, AXA Belgium dacht dan 

ook dat vele klanten hun tegoeden in levensverzekeringen zouden opvragen en legde daarom 

meer liquiditeiten aan. Dit bleek achteraf niet echt nodig, want de klanten bleven het vertrouwen 

behouden. Toen de crisis in 2008 zich uitbreidde naar het volledige economische systeem heeft 

AXA Belgium de aandelen in zijn portefeuille afgebouwd ten voordele van bedrijfsobligaties. 

Later is er beslist de lange termijn investeringen in staatsobligaties te plaatsen. Er was dus een 

duidelijke verplaatsing weg uit de financiële sector merkbaar. AXA IM kijkt voornamelijk naar 

de solvabiliteit van de emittenten, het investeringscomité houdt meer rekening met de 

opbrengsten die moeten worden gehaald. Een gezond evenwicht tussen beide moet risico‟s 

minimaliseren. 

Vanaf 2009 werd de aandelenportefeuille opnieuw een beetje opgebouwd. Het risico op deze 

aandelen is verzekerd via hedging maar gelet op de hoge kostprijs van deze verzekering drukt 

dit wel op de opbrengst. De spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde) conform de 

jaarverslagen 2006-2008 van AXA Belgium kan als volgt worden samengevat: 
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Tabel 3.1. Spreiding van de beleggingen van AXA Belgium (in boekwaarden en miljoen euro) 

 2008 2007 2006 

Terreinen 

en 

gebouwen 

1.399,9        4,32% 911,6          3,48% 884               3,68% 

Participaties 2.074,3       6,38% 1.782,9      6,77% 1.518,4       6,32% 

Aandelen 2.961,7       9,11% 3.620    13,74% 3.796,9       15,8% 

Obligaties 23.647,4     72,75% 18.981,9   72,06% 16.081,2     66,97% 

Andere 2.419,4       7,44% 1.042,4      3,95% 1.731,3       7,23% 

TOTAAL 32.502,7        100% 26.338,8      100% 24.011,8       100% 

Bron: activiteitenverslagen 2006-2008 

De totaliteit van de beleggingen in portefeuille is sinds 2006 constant stijgend, met de grootste 

stijging van 2007 naar 2008 met 23,4%. De post terreinen en gebouwen en de post participaties 

blijven licht stijgend. De aandelenportefeuille daalde in 2008 ten opzichte van 2006 met 22%. 

De obligaties stijgen elk jaar, met de grootste stijging van 2007 naar 2008 zijnde een stijging 

met 24,6%. De post andere kende een daling in 2007 ten opzichte van 2006 om opnieuw te 

stijgen in 2008 met 132% ten opzichte van 2007. 

Op basis van de bruto opbrengsten van de beleggingsactiva en de beleggingslasten, die terug te 

vinden zijn in de resultaatrekeningen van AXA Belgium 2006-2008 wordt er gekomen tot de 

netto opbrengsten (boekwaarde) in volgende tabel: 

Tabel 3.2. Netto opbrengsten van AXA Belgium (boekwaarde) in euro 

 2008 2007 2006 

Bruto opbrengst +2.475.844.958 +1.837.834.694 +1.757.521.559 

Beleggingslast - 1.764.189.330 - 381.371.284 - 440.930.888 

Netto opbrengst 711.655.628 1.456.463.410 1.316.590.671 

Bron: Resultatenrekeningen AXA Belgium 2006,2007 & 2008 

In deze tabel kan vastgesteld worden dat de bruto opbrengsten verder stijgen in 2008, de 

grootste stijging situeert zich in de technische rekening “leven”, waar een stijging van 

408.166.776 euro ten opzichte van 2007 zich voordoet. Van deze 408.166.776 euro is 

258.217.129 euro afkomstig van de post opbrengsten van andere beleggingen (code 722.22). De 

fenomenale stijging van de beleggingslasten met 1.382.818.046 euro in 2008 is voor 

982.404.652 euro (= 71%) afkomstig van de technische rekening “leven”, van dit bedrag is 

344.115.706 euro van waardecorrecties op beleggingen en 607.419.237 euro van 

minderwaarden op de realisatie. Het gevolg van deze substantiële stijging van de 

beleggingslasten heeft tot gevolg dat de netto opbrengsten terugvallen tot 711.655.628 euro, 

zijnde 744.807.782 euro minder dan in 2007. 
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Boekhoudkundig is er slechts één grote verandering doorgevoerd naar aanleiding van de crisis: 

de criteria voor waardeverminderingen van de aandelen werden gewijzigd. Vroeger moest AXA 

Belgium waardeverminderingen boeken wanneer er sprake was van een waardevermindering 

van 20% gedurende zes maanden, nu moeten ze pas wanneer er een waardevermindering van 

30% is gedurende zes maanden deze daadwerkelijk boeken. Daarnaast werden gestructureerde 

producten zoals CDO‟s, voortaan gewaardeerd volgens het market to model principe in plaats 

van het market to market model en dit omwille van het wegvallen van de markt. Om dat model 

uit te bouwen heeft AXA Belgium een theoretisch model op basis van cash flow gemaakt. 

Daarnaast was er voor de maatschappij ook de mogelijkheid om de verminderde opbrengsten 

(meerwaarden) van aandelen te compenseren met de opbrengsten van obligaties. 

Tabel 3.3. Resultatenrekeningen van AXA Belgium in euro 

 resultaat 2008 resultaat 2007 resultaat 2006 

technische rekening 

“leven”  

-163.337.788 252.680.121 232.338.775 

technische rekening 

“niet-leven”  

78.361.014 393.905.820  267.769.336 

niet-technische 

rekening 

3.351.005 1.008.628.563 459.796.892 

Bron: jaarrekeningen 2006-2008 AXA Belgium 

Het boekjaar 2008 sloot af met een winst van 3.351.005 euro en een balanstotaal van 

36.055.505.471 euro. De grote terugval van de winst is grotendeels te verklaren door de daling 

van de netto opbrengsten van de beleggingen met 744.807.782 euro. Rekening houdend met het 

overgedragen resultaat van 2007 namelijk 186.825.364,99 euro, bedraagt het te bestemmen 

resultaat 190.176.370,72 euro. In 2008 was er geen vergoeding van het kapitaal, daar waar dit 

bedrag in 2007 nog 1.238.000.000 euro bedroeg. De vergelijking met de globale marktsituatie 

waar het verlies van 2008 quasi gelijk is aan de winst van 2007, gaat niet op voor AXA, want er 

is nog sprake van een winst van 3.351.005 euro.  

De dekkingsratio voor “leven” en “niet-leven” tezamen van de solvabiliteitsmarge bedroeg 

167,5% in 2006, 134,8% in 2007 en 115,4% in 2008. Deze dalende trend van de dekkingsratio 

is zowel in “leven” als in “niet-leven” het geval. Omwille van confidentialiteit werden geen 

verdere details door AXA Belgium bekend gemaakt. 

Op het vlak van prudentieel toezicht had de toezichthouder (het CBFA) intensiever contact met 

AXA Belgium. Het CBFA heeft ook meer controle gedaan in „the front office”, daar waar de 

controle zich vroeger beperkte tot „the back office‟ (overleg met de CFO). Het CBFA heeft 

AXA Belgium vooral gecontroleerd op de waardering van de portefeuille, de rapportering en 

veiligheid van hun procedures die ook voldoende beschreven en transparant moesten zijn. Ook 
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op het vlak van opbrengsten stelde het CBFA eisen. Er is ook controle uitgevoerd op de 

waardering van de activa, omdat AXA Belgium dit niet deed volgens marktgegevens, maar 

volgens zijn eigen regels. AXA Belgium heeft daar dan ook geargumenteerd dat de markten op 

dat moment niet objectief waren. De interne controle mechanismen is men nu pas beginnen aan 

te passen. Tevens is er een project aangaande het waarderen van verschillende operationele 

risico‟s en dit zowel voor kleine als voor grote risico‟s. Volgens AXA Belgium zal Solvency II 

de zaken nog veel complexer maken. Ze zien dan ook een sterke interactie tussen Solvency II en 

hun commerciële positie, aangezien Solvency II belangrijke implicaties op het vlak van asset 

allocatie kan hebben (risico, wat dus veel opbrengst kan opleveren, wordt gepenaliseerd). 

Daarenboven vallen alle tak 21 producten vanaf volgend jaar verplicht onder het garantiefonds. 

AXA Belgium heeft nog geen nood gehad aan het garantiefonds, maar vindt het wel goed dat 

het bestaat voor het geval ze zelf in de problemen komen. Het ogenblik waarop het wordt 

ingevoerd is slecht gekozen, aangezien AXA Belgium het ook lastig heeft door de crisis. Het 

fonds had beter opgericht geweest voor de crisis, dan was er nu nog steeds sprake van een level 

playing field. 

Volgens de heer Malyster zal de crisis een blijvende invloed hebben op het 

verzekeringslandschap. Verzekeringsmaatschappijen zullen zich moeten afvragen in welk 

segment ze het best kunnen zijn en zich daarop focussen. AXA Belgium stelt zich ernstig de 

vraag of er nog verder in aandelen geïnvesteerd moet worden. 

Op het ogenblik dat deze masterproef wordt ingediend is er nog geen jaarverslag 2009 

beschikbaar. In een persbericht van 2 maart, uitgegeven door AXA (snelle heropleving, 2010) 

kan er vastgesteld worden dat het netto resultaat van AXA bank en verzekeringen 627 miljoen 

euro zou zijn. Dit laat dan ook vermoeden dat het resultaat van AXA Belgium merkelijk beter 

zal zijn in 2009. Bovendien wordt er vermeld dat de solvabiliteitsmarge voor de 

verzekeringsactiviteiten 164% bedraagt. Ook hier is er een stijging ten opzichte van 2008 waar 

de solvabiliteitsmarge 115,4% was. 
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3.2. Vergelijking globale sector versus AXA Belgium 

Voor wat de samenstelling van de beleggingsportefeuille betreft, kan er vastgesteld worden dat 

zowel bij AXA Belgium als voor de totale sector jaarlijks de portefeuille blijft stijgen binnen de 

periode van 2006 tot 2008. In tegenstelling tot de sector daalt de portefeuille in aandelen zowel 

in 2007 als in 2008 bij AXA Belgium, binnen de sector is dit slechts het geval in 2008. Voor 

AXA Belgium daalde de aandelenportefeuille in 2008 ten opzichte van 2006 met 28% en dit ten 

voordele van obligaties die tussen 2006 en 2008 stegen met 47%. De markt kende in 2008 een 

stijging van 18,5% tegenover 2006 voor obligaties en een daling voor aandelen met 29% in 

2008 tegenover 2006. Opmerkelijk is dat de daling van de portefeuille aandelen in 2008 

tegenonver 2006 zowel binnen de sector als bij AXA Belgium bijna identiek is. De evolutie van 

de obligatieportefeuille is jaarlijks stijgend voor AXA Belgium evenals voor de sector. Dit gaat 

niet alleen op voor obligaties, maar ook in mindere mate voor participaties en terreinen en 

gebouwen. 

De netto opbrengsten stegen bij AXA Belgium in 2007 tegenover 2006 en vielen terug tot de 

helft in 2008 ten opzichte van 2007. Op de globale markt was er in 2007 ook nog een stijging 

van de netto opbrengsten tegenover 2006, maar deze daalden in 2008 met 11%. De daling van 

de netto opbrengsten van de beleggingen is dan ook veel groter bij AXA Belgium in 

vergelijking met de sector. 

Op het vlak van boekhoudkundige resultaten was er voor AXA Belgium in 2007 meer dan een 

verdubbeling tegenover 2006 merkbaar. Het resultaat van AXA Belgium in 2008 was echter nog 

slechts 0,75% van het resultaat van 2006. Voor de totale sector lag het resultaat in 2007 70% 

hoger dan dat van 2006, in 2008 liet zich echter een verlies optekenen dat zelfs groter was dan 

de winst van 2007. Er mag dan ook geconcludeerd worden dat AXA Belgium op niveau van 

boekhoudkundig resultaat het desondanks zijn zeer beperkte winst in 2008 het toch veel beter 

heeft gedaan dan de sector. 

De totale solvabiliteitsmarge voor “leven” en “niet-leven” samen evolueerde voor de sector van 

252,69% in 2006 naar 222,59% in 2007 en bleef quasi op dit niveau in 2008. Voor AXA 

Belgium bedroeg deze solvabiliteitsmarge respectievelijk 167,5%, 134,8% en 115,4%. Bij AXA 

Belgium was de totale solvabiliteitsmarge elk jaar dalend en beduidend lager dan de sector. 

Op prudentieel vlak blijkt uit het gesprek met de heer Malyster en de deskundige van het CBFA 

dat de controles veelvuldiger waren. 
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4. Case 2: Vivium  

4.1. Effect van de crisis binnen Vivium 

 

Het interview is afgenomen met de heer Robert De Wilde, Management Consultant, op 20 april 

2010 op de hoofdzetel van Vivium te Antwerpen, aangaande de impact van de financiële crisis 

op Vivium. Op basis hiervan kan er op het vlak van financiële opbrengsten, boekhoudkundige 

resultaten, solvabiliteit en prudentieel toezicht het volgende genoteerd worden. Gelet op het feit 

dat in zijn huidige vorm Vivium in 2006 anders was samengesteld, is het niet mogelijk om een 

correcte vergelijking te maken met het referentiejaar 2006. Dit vormt echter geen probleem in 

het kader van dit onderzoek, aangezien uit de globale marktanalyse al duidelijk was dat zowel 

2006 en 2007 quasi als refentiejaar kunnen aangehaald worden omdat in 2007 de crisis nog niet 

of slechts weinig voelbaar was binnen de verzekeringsector (volledige tekst interview zie bijlage 

3 p.61). 

Bij de beleggingen werd er omwille van de crisis in de beginfase gekozen om meer liquide 

middelen op te bouwen. Aandelen zijn een klein deel in de portefeuille van Vivium, maar door 

de crisis werden er bijna geen nieuwe investeringen in gedaan. De aangroei van liquide 

middelen heeft Vivium weinig opgebracht, beleggingen in aandelen zouden meer gekost 

hebben. Het gedeelte van de portefeuille dat in obligaties zat is voor de korte termijn meer in 

corporate bonds belegd en voor de lange termijn meer in staatsfondsen. Er was dus een 

verschuiving merkbaar naar de niet-financiële sector. In de obligatieportefeuille was er een 

waardevermindering van 100 miljoen euro geboekt op de perpetuals (= eeuwigdurende 

obligaties). Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat ING tamelijk in perpetuals had 

geïnvesteerd, omwille van hun hoge opbrengsten in het verleden. In het ALM gebeuren waren 

er geen fundamentele wijzigingen. Het doorbreken van de crisis in begin 2008 ging samen met 

de overname door P&V omwille van beide redenen werd alles kritisch bekeken en werd 

McKinsey in huis gehaald om een strategisch plan op te stellen lopende van 2008-2012. Voor 

het thesauriebeheer is er geen model dat aangeeft of er verkocht of gekocht moet worden. De 

koersen worden gevolgd via Reuters. De spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde) 

conform het jaarverslag 2008 van Vivium is als volgt:  
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Tabel 4.1. Spreiding beleggingen Vivium (in boekwaarde en in miljoen euro) 

 2008 2007 

Terreinen en gebouwen 15,1                          0,2% 8,4                      0,1% 

Participaties 54,5                       0,8% 56,4                    0,9% 

Aandelen 335                        4,7% 492,6                  7,5% 

Obligaties 6.003,8                83,8% 5.722,6             87,5% 

Andere 764,6                   10,6% 261,8                    4% 

TOTAAL 7.173                    100% 6.541,8             100% 

Bron: Jaarverslag groep P&V 2008 

Net zoals bij de globale marktanalyse kan er vastgesteld worden dat beleggingen bij Vivium in 

totaliteit nog zijn toegenomen in 2008 met 9,6% tegenover 2007. De post terreinen en 

gebouwen en de post participaties zijn in 2008 quasi constant gebleven tegenover 2007 De 

aandelenportefeuille daalde in absolute cijfers met 157,6 miljoen euro. Het merendeel van de 

beleggingen zijn geplaatst zowel in 2008 als in 2007 in obligaties, al is er procentueel een lichte 

daling merkbaar in 2008. Een belangrijke vaststelling is dat bij Vivium in 2008 de post andere 

meer dan verdubbeld is ten nadele van de aandelen en de obligaties, waarbij aandelen nog 

slechts de derde grootste beleggingscategorie vormt (was nog de tweede grootste in 2007). Dit 

sluit aan met de verklaring van de heer De Wilde die verklaarde dat er in beginfase gekozen 

werd om meer liquide middelen op te bouwen. 

Op basis van de bruto opbrengsten van de beleggingsactiva en de beleggingslasten, die terug te 

vinden zijn in de resultaatrekeningen van Vivium 2007-2008 wordt er gekomen tot de netto 

opbrengsten (boekwaarde) in volgende tabel: 

Tabel 4.2. Netto opbrengsten Vivium (boekwaarde) in euro 

 2008 2007 

Bruto opbrengst +370.409.000 +321.674.000 

Beleggingslast -296.967.000 -20.100.000 

Netto opbrengst 73.442.000  301.574.000 

Bron: Resultatenrekeningen Vivium 2007 & 2008 

De bruto opbrengsten zijn in 2008 nog gestegen tegenover 2007 met 15%. In 2008 is er echter 

ook een spectaculaire stijging van de beleggingslast merkbaar met 1477% in vergelijking met 

2007. Het grootste deel van de stijging van deze lasten, zijnde 86,4% zijn terug te vinden in de 

technische rekening “leven”. Hierdoor is er in 2008 uiteraard ook een enorme daling in de netto 

opbrengsten. 

Boekhoudkundig hebben er bij Vivium geen echte wijzigingen van de waarderingsregels 

plaatsgevonden. Wel moeten bepaalde zaken veel beter gepreciseerd worden onder andere de 
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perpetuals. Omdat er tamelijk veel perpetuals in hun portefeuille zijn, hebben ze van het CBFA 

een waardevermindering van 99,7 miljoen euro moeten boeken. De perpetuals moesten eerder 

als een aandeel gewaardeerd worden dan als een obligatie: de marktwaarde moest direct kunnen 

gegeven worden. Ook op het vlak van het bepalen van de koersen voor de perpetuals heeft 

Vivium problemen gekend. Volgens Vivium was er niet meer een echte koers voor hun 

perpetuals, daarom hebben ze een soort van intern evaluatiemodellen opgesteld. Tevens was er 

op de portefeuille bedrijfsobligaties een latente waardevermindering van 93,9 miljoen euro. 

Tabel 4.3. Resultatenrekeningen Vivium in euro 

 resultaat 2008 resultaat 2007 

technische rekening 

“leven”  

-176.151.000 11.054.000 

technische rekening 

“niet-leven”  

-37.169.000 429.000 

niet-technische 

rekening 

-204.525.000 27.400.000 

Bron: jaarrekening 2008 groep P&V 

Het boekjaar van 2008 sloot af met een verlies van 204,5 miljoen euro en een balanstotaal van 

7.830.854.000 euro (2007= 7.637.118.000 euro). Het resultaat werd verwerkt door 181,3 

miljoen euro te ontrekken van de beschikbare reserves en het saldo over te dragen naar 2009. 

Uit de technische rekeningen is duidelijk merkbaar dat deze daling meer het gevolg is uit de 

activiteiten van de tak “leven” dan de tak “niet-leven”. De vergelijking met de globale 

marktsituatie waar het verlies van 2008 quasi gelijk is aan de winst van 2007, gaat niet op voor 

Vivium, waar het verlies in 2008 meer dan 7 maal groter is dan de winst van 2007.  

De dekkingsratio “leven” en “niet-leven” van de solvabiliteitsmarge bedroeg 200,1% in 2007 en 

150,5% in 2008. Deze dalende trend van de dekkingsratio is alleen in “leven” merkbaar. De 

impliciete solvabiliteitsmarge was in totaliteit flink gedaald in 2008 en veroorzaakte een daling 

van de volledige solvabiliteitsmarge tot 150%. Om de solvabiliteitsmarge te vergroten gebeurde 

er een versterking van het eigen vermogen met 150 miljoen euro. Het CBFA drong aan op deze 

versterking omdat ze vreesde dat de 150% vrij snel sterk zou kunnen dalen. 

Op het vlak van prudentieel toezicht heeft Vivium niet meer controle gekregen van het CBFA. 

Er was wel strengere en gerichtere controle door het CBFA, die meer toekeek op de 

solvabiliteitsmarge. De interne controle mechanismen van Vivium zijn niet aangepast, wel is er 

door de fusie een opsplitsing gekomen tussen zuivere interne controle en compliance. 

Compliance is in het kader van de crisis belangrijker geworden en het CBFA vraagt dan ook 

meer uitgebreide rapportering van de compliance. Solvency II wordt momenteel binnen Vivium 

eerder gezien als een extra last. Bij Vivium vraagt men zich dan ook af of al deze extra regels 
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nodig zijn voor een lokale Belgische groep. De toekomstige houding van Vivium tegenover 

Solvency II zou wel eens volledig anders kunnen zijn. Tegenover de verplichte deelname aan 

het garantiefonds voor de tak 21 producten is de houding van Vivium minder ambigu, ze zijn 

hiervoor niet te vinden en vinden dat ze de prijs moeten betalen voor wat Ethias heeft gedaan. 

Het effect van deze maatregelen zal een directe invloed hebben op de opbrengsten van hun 

verzekeringsproducten. 

In het algemeen stelt de heer De Wilde dat men bij Vivium aanvankelijk dacht dat de subprime 

crisis in Amerika wel zou luwen. Het was pas na het bankroet van Lehman Brothers dat men 

echt tot het besef kwam dat het de verkeerde kant op ging. De crisis zal een blijvende stempel 

drukken op Vivium vandaar het strategisch plan 2008-2012 met veel aandacht voor 

kostenbeheersing. Het verzekeringslandschap is aan het veranderen, maar zo ook het gehele 

financiële landschap. De vrees wordt wel geuit dat omwille van “gretigheid” de financiële 

wereld zal hervallen in de oude zonden. 

Op het ogenblik dat deze masterproef ingediend wordt is er nog geen jaarverslag van Vivium 

voor 2009 beschikbaar. In De Tijd van 29 januari 2010 lezen wij dat Vivium in 2009 een winst 

zal boeken van meer dan 110 miljoen euro. Dit in schril contrast met het resultaat van 2008 

namelijk een verlies van 204.525.000 euro. 

 

4.2. Vergelijking globale sector versus Vivium 

 

Voor wat de samenstelling van de beleggingsportefeuille betreft, kan er vastgesteld worden dat 

zowel bij Vivium als voor de totale sector de portefeuille stijgt in 2007 tegenover 2008. 

Conform de sector daalt de portefeuille aandelen in 2008 ten opzichte van 2007 ook voor 

Vivium, binnen de sector is dit een daling van 32,5%, bij Vivium is het een daling van 32%. Op 

het gebied van de aandelenportefeuille is er dus een opmerkelijke gelijkenis tussen Vivium en 

de sector. De markt kende voor de obligatieportefeuille in 2008 een stijging van 5% tegenover 

2007, bij Vivium bedroeg deze stijging 4,9%. Net zoals voor de aandelenportefeuille is er ook 

voor de obligatieportefeuille een opmerkelijke gelijkenis van Vivium met de sector. Terreinen 

en gebouwen stegen voor Vivium met 79% in 2008, de sector kende een kleinere stijging van 

21% in vergelijking met 2007. Voor Vivium bleven de participaties bijna constant, de sector 

daarentegen kende een stijging met 10,5%. De post andere beleggingen kende een sterke 

stijging binnen Vivium met 192% in 2008 tegenover 2007, binnen de sector was er een meer 

bescheiden stijging van 48,6% voor deze post. 
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De netto opbrengsten daalden bij Vivium in 2008 ten opzichte van 2007 met 75,5%, op 

sectorniveau was er voor deze periode een daling met 91%. 

Boekhoudkundig kende Vivium voor 2008 een verlies dat 7,4 maal groter was dan hun winst in 

2007. De sector kende eveneens een verlies in 2008, doch dit was bijna op hetzelfde niveau als 

de winst het jaar daarvoor. Vivium heeft dan ook in 2008 boekhoudkundig een veel groter 

verlies gekend dan de sector. 

De solvabiliteitsmarge voor “leven” en “niet-leven” tezamen bedroeg voor de sector 222,59% in 

2007 en 223,34% in 2008. Vivium kende in 2007 een solvabiliteitsmarge voor “leven” en “niet-

leven” tezamen van 200,1% en in 2008 van 150,5%. Deze solvabiliteitsmarge was bij Vivium 

duidelijk dalend in 2008 en lager dan de sector. 

Op prudentieel vlak blijkt uit het gesprek met de heer De Wilde dat de controles van het CBFA 

niet frequenter waren dan in de vorige jaren, dit in tegenstelling tot de informatie van de 

deskundige van het CBFA. 
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Deel III. Algemeen besluit 

 

De Amerikaanse kredietcrisis evolueerde vanaf september 2007 naar een bankencrisis in Europa. 

Zo ook raakten de Belgische banken in de problemen en hadden  ze desgevallend steun van de 

overheid nodig. Op het internationale vlak kwamen banken overal ter wereld in moeilijke 

papieren, maar viel er niets te horen van problemen bij verzekeraars. De grote uitzondering 

hierop was de grootste Amerikaanse verzekeraar AIG, die in 2008 in de problemen kwam. Ook 

de Belgische verzekeringsmaatschappijen kwamen in dit kader veel minder ter sprake met als 

enige uitzondering Ethias. Vandaar de interesse om de impact van de financiële crisis op de 

Belgische verzekeringsmaatschappijen te onderzoeken. 

Een eerste deel van dit onderzoek verloopt op macroniveau via het bestuderen en analyseren van 

cijfermateriaal afkomstig van overkoepelende organisaties zoals het CBFA en Assuralia. Het 

tweede deel van dit onderzoek richt zich op het microniveau door de impact na te gaan bij twee 

Belgische verzekeringsmaatschappijen namelijk AXA Belgium en Vivium. De onderzochte 

periode loopt van 2006 tot 2008: 2006 is het referentiejaar, 2007 het jaar van het uitbreken van 

de crisis en 2008 het „annus horribilis‟ is van de banksector. Binnen de masterproef ligt de focus 

enerzijds op het financiële aspect met bijzondere aandacht voor de beleggingsportefeuille en de 

netto opbrengsten, de boekhoudkundige resultaten, de solvabiliteit en anderzijds het prudentiële. 

Verzekeringsmaatschappijen beleggen voornamelijk in 2 posten zijnde obligaties en aandelen. In 

2006 was het deel van de obligaties in de beleggingsportefeuille 72.8% en dat van de aandelen 

11.8%. Naar aanleiding van de crisis zagen we in 2007 binnen de portefeuille weinig 

verschuiving, in 2008 was dit echter wel het geval. Toen daalde de portefeuille aandelen tot 

7.18% en steeg de obligatieportefeuille tot 73.98% van de beleggingsportefeuille. De 

verzekeraars probeerden door hun blootstelling aan aandelen te verminderen het risicogehalte 

van hun beleggingsportefeuille te doen dalen.  

Op zich is deze verschuiving niet zo fenomenaal, maar op het vlak van de netto opbrengsten 

waren de gevolgen catastrofaal. De netto opbrengst van de aandelenportefeuille bedroeg in 2008 

-6.731.000.000 euro daar waar de netto opbrengst van de obligatie portefeuille sinds 2006 elk 

jaar was gestegen. Het gevolg was dat de netto opbrengst van de totale beleggingsportefeuille in 

2008 daalde tot 870.000.000 euro daar waar dit in 2006 nog 7.442.000.000 euro bedroeg. Binnen 

de tak “leven” was het effect hiervan het grootst omwille van hun afhankelijkheid van 

beleggingen. 
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De gedaalde netto opbrengsten binnen de sector bleven niet zonder gevolg voor het 

boekhoudkundig resultaat. Er werd een voor de sector nooit eerder gezien verlies genoteerd van 

3.891.582.615 euro en dit na een winst van 3.786.481.180 euro in 2007. 

Desondanks dit slechte resultaat in 2008 bleef de solvabiliteitsmarge in “leven” en “niet-leven” 

meer dan voldoende. De totale solvabiliteitsmarge bedroeg in 2008 223.34%, in 2007 222.59% 

en in 2006 252.69% 

Op het vlak van prudentieel toezicht heeft het CBFA naar aanleiding van de crisis weinig 

moeten toevoegen aan de bestaande reglementering. Solvency I had op dit vlak al heel wat werk 

verricht. Wel waren de controles veelvuldiger en meer risk based. 

Hoger vermelde vaststellingen gaan ook op voor de twee cases AXA Belgium en Vivium. Met 

dien verstande dat AXA Belgium er in 2008 in slaagde om nog een beperkte winst te realiseren. 

Beide maatschappijen hebben er vertrouwen in dat het resultaat van 2009 beduidend beter zal 

zijn. 

Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat de impact van de financiële crisis op de 

Belgische verzekeringsmaatschappijen beperkt bleef tot een zeer ernstige daling van de netto 

opbrengsten, maar dat hun solvabiliteit nooit in het gedrang kwam. Daarnaast is door de studie 

ook duidelijk geworden dat het effect van de crisis meer voelbaar was binnen de tak “leven”, dan 

binnen de tak “niet-leven”. 

Tijdens het voeren van dit onderzoek werden ook een aantal beperkingen ervan duidelijk, 

voornamelijk dan voor wat de tijdspanne betreft. Zo kon er niet worden nagegaan wat de 

resultaten van 2009 waren om zodoende eventueel te kunnen bepalen of er al dan niet herstel 

was in 2009. De cijfers van 2009 op sector niveau zullen echter pas in het tweede semester van 

2010 beschikbaar zijn. Verder onderzoek van deze cijfers zou nuttig zijn voor toekomstig 

onderzoek. Een tweede probleem is dat de gevolgen van de financiële crisis anno 2010 nog 

steeds aan het uitdeinen zijn en er dus niet kan geconcludeerd worden of het uiteindelijke effect 

van de crisis zich tot voorgaande conclusies zal beperken. Toekomstig onderzoek zal dus ook 

idealiter verder in de tijd gesitueerd zijn. Door het feit dat er nog niet echt sprake kan zijn van 

een post crisis tijdperk was het tevens niet eenvoudig om deskundigen bereid te vinden een 

gesprek te hebben aangaande de crisis. De Belgische verzekeraars zijn in het crisis tijdperk nog 

te bevreesd voor hun concurrentiële positie en lijken daarom niet geneigd om veel of 

gedetailleerde informatie vrij te geven. 

Verder kan ook de geografische afbakening van dit onderzoek tot de Belgische markt als een 

beperking aanzien worden. Aangezien veel regelgeving voor de verzekeraars op Europees 
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niveau wordt bepaald, kan het voor toekomstig onderzoek interessant zijn de 

onderzoekspopulatie te verbreden naar de Europese verzekeraars. 

De uitdaging van de verzekeringssector voor de toekomst is om minder afhankelijk te worden 

van de financiële opbrengsten, per slot van rekening zijn het verzekeraars en geen bankiers. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Verslag gesprek bron CBFA 

Het gesprek is afgenomen met een deskundige van het CBFA op 14 april te Brussel. 

 

 Vanaf wanneer werd de crisis binnen het CBFA voelbaar? 

Toen eind 2007 de onrust in de banksector uitbrak, was het al langer duidelijk dat er problemen 

waren. Het komt erop neer dat men het risico wel al langer had gezien, maar men niet kon 

voorspellen wanneer de crisis ging losbarsten. Om problemen te vermijden moest men bepaalde 

beleggingen verbieden waarvoor bovendien op Europees niveau goedkeuring nodig was, maar 

ook de nodige wil ontbrak. 

 

 Is er in de aanpak van het CBFA van de huidige crisis een gelijkenis met de aanpak van de 

beurscrash in 2001? 

Hoewel de crisis in 2001 zich beperkte tot een zuivere beurscrisis en geen liquiditeitencrisis 

was, zoals nu wel het geval is, is er inderdaad toch een gelijkenis merkbaar. Deze gelijkenis 

bestaat erin dat men met  de crisis van 2001 zich meer is gaan concentreren op het uitvoeren 

van risk based controles, nu trekt men deze aanpak nog verder door. 

 

 Maakte het CBFA een onderscheid tussen banken en verzekeraars in zijn aanpak van de crisis? 

De prioriteiten lagen anders bij de banken, waar er sprake was van een liquiditeitsprobleem. 

Bij de verzekeraars heeft er zich echter nooit een probleem gesteld qua solvabiliteit. Bij de 

banken was er sprake van een heuse technische crisis, bij de verzekeraars was er enkel een 

impact op de beleggingen. Verzekeraars die wel in de problemen kwamen waren 

verzekeringsbank, waar de beleggingen op groepsniveau werden gedaan. Men kan de crisis en 

zijn effecten voor de verzekeringen niet loskoppelen van de bankencrisis. 

 

 Maakte het CBFA in zijn aanpak van de crisis een duidelijk onderscheid tussen 

levensverzekeraars en niet-levensverzekeraars? 

De gevolgen van de crisis zijn vooral voelbaar geweest binnen de levensverzekeringen. De niet-

levensverzekeraars zijn over het algemeen gespaard gebleven van de gevolgen van de crisis met 

als enige uitzondering de kredietverzekeringen. De reden hiervoor is dat de tak “leven” meer 

afhankelijk is van beleggingen dan de tak “niet-leven”, waardoor er bij niet-levensverzekeraars 

met uitzondering van de kredietverzekeraars weinig problemen waren. In de tak “leven” is er 

een grote gelijkenis merkbaar met de situatie in de pensioenfondsen omdat beiden afhankelijk 
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zijn van beleggingen. Al is het effect van crisis groter in de pensioenfondsen omdat die meer in 

aandelen beleggen dan levensverzekeraars 

 

 Uit een analyse van de solvabiliteitsmarge blijkt dat het impliciete deel van de samengestelde 

marge jaarlijks is gedaald. Heeft het CBFA, die dit impliciete deel heeft moeten goedkeuren een 

strengere houding aangenomen tegenover het impliciete deel? 

Deze vermindering is niet het gevolg van een verandering in politiek vanwege het CBFA. Het is 

een gevolg van een verandering in de wetgeving in 2007 waardoor minwaarden in aanmerking 

moeten genomen worden voor de solvabiliteitsmarge. Tot 31december 2008 waren er nog 

meerwaarden, maar vanaf juni 2008 had men te maken met minwaarden. In 2009 noteerde men 

opnieuw meerwaarden door de afschrijvingen die men had kunnen doen. Het belang van de 

solvabiliteit mag echter ook niet overdreven worden. Verzekeraars moeten op de eerste plaats 

hun dekkingswaarden voor hun verplichtingen tegenover hun klanten op peil kunnen houden, 

met uitzondering van Ethias heeft zich hier nergens problemen gesteld. 

 

 In verband met de solvabiliteitsmarge moet de dekkingsratio in theorie 100% zijn, maar vanaf 

wanneer is er voor het CBFA een probleem met de dekkingsratio? 

Er is geen automatisme waarbij vanaf een bepaald percentage, dat zich nog steeds boven de 

100% bevindt, het CBFA begint op te treden. De situatie van elke verzekeraar wordt individueel 

bekeken vanaf het moment dat men zich onder de 100% bevindt. Het instellen van een 

automatisch niveau boven deze 100% op sectorniveau is niet doenbaar, aangezien de 

dekkingsratio in de tak “leven” zich meestal dicht tegen de 100% bevindt. 

 

 Waarom zijn er in de periode 2001 tot en met 2008 pas voor het eerst mededelingen in 2006 en 

waarom verminderen ze in de jaren erna? 

Alleen diegene die nog van belang zijn staan er nog online. Het systeem van mededelingen werd 

eerder toegepast door het CDV met de samensmelting met het CBF in het CBFA is men eerder 

overgeschakeld naar het bancaire systeem met circulaires. De voorkeur voor circulaires is ook 

de reden waarom je het aantal mededelingen ziet dalen. 

 

 In de toekomst zal het toezicht op de financiële sector opgesplitst worden tussen het CBFA en 

de NBB, zijn hier voordelen aan verbonden en zo ja welke? 

De opsplitsing tussen beide instellingen zal weinig veranderen aan het toezicht aangezien het 

gaat om een verschuiving van personeel van het CBFA naar de NBB. Voor de 

verzekeringssector komt het neer op een opsplitsing van de controlewet van 1975 in een 

prudentieel en een consumenten gedeelte, waarbij de consumentencontrole strenger zou 
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worden. De grote vrees van de sector is dat de opsplitsing in twee controles hen meer geld zal 

kosten. 

 

 Waren er in 2008 veel verzekeringsmaatschappijen die nieuwe waarderingsregels hebben 

voorgelegd aan het CBFA en was er een rode draad hierin merkbaar? 

Veel bedrijven hebben nieuwe waarderingsregels voorgelegd, maar er was in deze regels niet 

echt een rode draad te vinden. Het CBFA legde die ook niet op en liet de bedrijven hierin vrij, 

al moest men zich uiteraard wel houden aan de regels van het boekhoudrecht. Het is wel de 

bedoeling om in de toekomst hier een lijn in te trekken en om dit samen met de invoering van de 

IFRS te bekijken. 

 

 Waar maakten de verzekeringsmaatschappijen zich het meeste zorgen over door de crisis? 

De rendementen die ze moesten halen op hun beleggingen, omdat hun asset liability te laag was 

om hun contractuele verplichtingen uit het verleden te kunnen nakomen. 

 

 Wat is de oorzaak van de crisis geweest en had de crisis vermeden kunnen worden? 

De oorzaak van de crisis ligt in toxische bankproducten. De banken hebben grote risisco‟s 

genomen met geld dat men niet had. Om de crisis de vermijden was er strengere reglementering 

nodig, maar dan prijsde men zich uit de markt. Spanje bijvoorbeeld had strengere regelgeving 

en is dan ook beter uit de crisis gekomen. Maar zelfs na de crisis ontbreekt nog steeds de wil om 

bepaalde beleggingen te verbieden omwille van het, voor de banken nodige, rendement dat ze 

kunnen opbrengen. 

 

 Wat zijn de gevolgen vanuit prudentieel toezicht op lange termijn? 

Op lange termijn zal de crisis weinig gevolgen hebben, nu reeds hoort men steeds meer praten 

over business as usual. Het probleem op het vlak van prudentieel toezicht is dat zulke 

problemen niet stoppen aan de landsgrenzen. Internationale samenwerking blijft ondanks 

nieuwe afspraken zeer moeilijk, dus weet het CBFA veel zaken niet. Het risico is dan ook vaak 

eerder een besmettingsrisico vanuit het buitenland. 

 

 Zullen Solvency II en Bazel II bij volledige toepassing dergelijke crisissen kunnen uitsluiten? 

Zelfs met een aangepast kader voor de banken en de verzekeraars zal het zeer moeilijk zijn om 

crisissen, in de toekomst te kunnen vermijden. Ook moet erop gewezen worden dat de 

onderhandelingen zowel over Bazel II als over Solvency II nog steeds gaande zijn en de 

meningen over de effectiviteit van de regels vaak lijnrecht tegenover mekaar staan. Een 

belangrijk probleem dat zich voor Solvency II in zijn huidige vorm wel stelt is dat het teveel 

vrijheid laat in het schatten van de toekomstige verplichtingen van de ondernemingen. 
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 Werden er in 2008 meer controles ter plaatse bij de verzekeringsmaatschappijen gedaan en wat 

werd dan voornamelijk gecontroleerd? 

Er zijn inderdaad meer controles ter plaatse gebeurd en dit voornamelijk naar de interne audit 

structuren en de gebruikte controles. Er hebben wel maar weinig controles plaatsgevonden 

naar de beleggingen. Wat in feite ook logisch is aangezien een effectieve controle a priori aan 

de plaatsing van de beleggingen zou moeten gebeuren. 

 

 Volgens mij heeft de verzekeringssector met uitzondering van Ethias geen staatssteun gevraagd, 

hoe komt het dat Ethias dit wel heeft gedaan? 

Dit is gebeurd omdat men bij Ethias quasi-bankproducten heeft verkocht, daarnaast heeft 

Ethias ook atypische beleggingen gedaan voor een verzekeraar (verzekeraars zijn over het 

algemeen steeds zeer conservatief in hun beleggingen) en hun dekkingswaarden onvoldoende 

waren. Daarom heeft de regering de depositoregeling voor de banken uitgebreid naar de 

verzekeringssector. 

 

 Wanneer naar de portefeuille van de verzekeringssector wordt gekeken ziet men in 2007 een 

stijging van de obligaties, hoe kan dit verklaard worden? 

Omdat het rendement van obligaties goed was voor een belegging op lange termijn. Velen 

hebben belegd in staatsobligaties in Griekenland omdat het rendement ervan een paar procent 

hoger was, met bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties kwam men aan een rendement dat nog 

steeds een procent lager lag. 
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Bijlage 2: Interviewschema AXA 

Interview afgenomen te Brussel op de hoofdzetel van AXA Belgium op vrijdag 23 april met de 

heer Wim Malyster, head of Assat Allocation 

 

A. Inleiding 

-Had u de financiële crisis zien aankomen? 

Aanvankelijk niet. Er waren wel tekenen, zo had de Chinese markt een zwak moment gekend en 

hebben fondsen voor particulieren problemen gehad, maar dat was voor ons geen indicatie dat 

het om een systemisch risico ging. Integendeel zelfs we kwamen uit de context 2005-2006 

waarbij alles goed ging en verzekeringsmaatschappijen zoals wij wanhopig op zoek waren naar 

inkomsten. 

-Wanneer voelde u bij AXA dat de financiële crisis zijn impact begon te hebben en waaraan 

voelde u dit? 

Begin 2008 werd duidelijk dat dit geen kortstondige crisis was. Alles wat risicovol was werd in 

twijfel getrokken. 

-Werden er op het moment dat AXA de impact van de crisis voelde speciale initiatieven 

genomen en zo ja welke? 

Een verzekeringsmaatschappij functioneert vooral in functie van rendementen. Er worden 

daarom systematisch plannen opgemaakt en projecties gedaan van de rendementen. Vanaf het 

moment dat je kan zien we komen er niet, moet er risico afgebouwd worden. Elk fonds heeft zijn 

eigen risicoprofiel en dat maakt het heel moeilijk om voor het geheel een beslissing te nemen. Je 

hebt niet een algemene interventiemaatregel die je kan nemen voor alle portefeuilles. Er zijn 

portefeuilles geweest waarvoor we snel hebben moeten ingrijpen, waar het risico te hoog was. 

Dit was veel meer in “leven” dan in “niet-leven”, omdat je daar ook fondsen hebt met 

participatie, waarbij je winstdeelname moet uitbetalen en dergelijke, ook waren er fondsen uit 

het verleden met hoge gegarandeerde rentevoeten. Terwijl je nog steeds zit met historisch lage 

rendementen op bedrijfs-en staatsobligaties met daarbij potentiële waardeverminderingen op de 

aandelenportefeuilles. In de obligatieportefeuille kan je niet zomaar ingrijpen: obligaties zijn 

80 à 85 procent van de allocaties en er is niet echt een alternatief. Liquiditeit was ook aan het 

opdrogen, waardoor we moesten proberen de liquiditeit te verhogen. Het meest liquide en dus 

ook het meest kwetsbare deel van de allocaties waren de aandelen dus werden daar waar 

mogelijk aandelen afgebouwd en waar het boekhoudkundig niet mogelijk was hebben we 
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hedging toegepast. Er werd dus gewerkt met futures, swaps en opties. En ook daar was het zeer 

moeilijk om dat snel uit te voeren. Dit was niet de gebruikelijke manier van portefeuille beheer.  

B. Onderzoeksvragen 

-Waren er aansluitend bij de vorige vraag opvallende wijzigingen in het ALM gebeuren in 2007 

en 2008? 

In 2007 zijn er niet echt veranderingen gedaan op het vlak van ALM, maar wel vanaf 2008. 

Globaal gezien bestonden de maatregelen uit het afbouwen van risico en geen bijkomend risico 

nemen. In eerste fase is de crisis eigenlijk een liquiditeitscrisis geweest, waarbij we verwacht 

hadden dat de klanten massaal producten zouden terugkopen waarop we geanticipeerd hadden 

door meer liquiditeiten aan te houden. En als er niet voldoende liquiditeiten zijn, er toch voor 

zorgen dat je voldoende liquide blijft. Eenmaal het geen echte liquiditeitscrisis meer was, maar 

een gestructureerde crisis van het systeem, was het vooral van belang om de risico‟s te gaan 

afbouwen. Het aantal aandelen is nog naar beneden gegaan en dan vanaf 2009 zijn de aandelen 

opnieuw een beetje opgebouwd. We hebben het risico op deze aandelen echter wel trachten 

verzekeren wat drukte op het rendement en het voordeel van aandelen toch wel wat verloren 

ging, want risico verzekeren heeft een heel hoge kostprijs. 

-Drukten deze wijzigingen op de opbrengsten of kon dit op één of andere manier 

gecompenseerd worden? 

Wel ja effecten op het rendement het is zoals ik daarnet heb trachten uit te leggen we hebben zo 

veel mogelijk proberen te anticiperen. Oudere portefeuilles hadden zeer veel latente 

meerwaarden en konden dus de schok opvangen, dus daar was het effect niet zo sterk. Er is ook 

de mogelijkheid geweest om (verminderde) meerwaarden van aandelen te compenseren met 

meerwaarden van obligaties. 

-Heeft de crisis eventueel op andere manieren gezorgd voor wijzigingen in de opbrengsten van 

de beleggingen in de periode 2007-2009 of erna? Zo ja heeft de maatschappij in functie van de 

veranderde opbrengsten de samenstelling van haar beleggingsportefeuille gewijzigd? 

Er was in 2007 in het begin van de crisis een periode waarin de crisis eerder aanzien werd  als 

een opportuniteit. Daarna is er in feite een arbitrage geweest en hebben we het aantal aandelen 

afgebouwd ten voordele van bedrijfsobligaties, iets later ook van staatsobligaties. 

-Is er voor het thesauriebeheer een model dat automatisch aangeeft wanneer een aandeel of 

obligatie gekocht al dan niet verkocht moet worden? 
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Voor het thesauriebeheer is het iets complexer dan dat, de meeste van onze activa worden 

beheerd door AXA IM (AXA Investment Managers) zij zijn onze portefeuille beheerder. Ze 

beschikken over wat wij noemen mandaten wat betekent dat ze een bepaalde bewegingsruimte 

hebben en kunnen bepalen hoeveel er wordt geïnvesteerd in aandelen of obligaties of hoeveel ze 

in cash houden. Per type portefeuille hebben ze een apart mandaat. Die mandaten kunnen wel 

gewijzigd worden door ons, maar dat is eigenlijk een wijziging van het contract. Het 

investeringscomité kan hierover beslissen. Wij zelf moeten controleren wat de impact van deze 

wijzigingen is. Het dagdagelijkse beheer dat zit wel degelijk bij AXA IM. Ze hebben modellen 

om de portefeuilles te beheren, maar er is nog steeds menselijke interventie nodig, er is dus 

geen sprake van een automatisme. Wij kijken eerder naar de investeringen in functie van de 

rendementen die moeten gehaald worden. Zij kijken eerder naar de emittenten en dan vooral 

naar de evolutie van hun rekening. 

-Werden de waarderingsregels sinds 2006 gewijzigd? 

Er is één grote wijziging gebeurd en dat is voor de criteria voor de waardering van 

waardeverminderingen voor wat betreft aandelen. Vroeger was de regel die aangehouden werd 

voor het boeken van een waardevermindering, dat er een waardevermindering van 20% was en 

dit gedurende zes maand (die twee criteria‟s moesten tegelijk voldaan zijn), die 20% werd naar 

30% gebracht. En die regel is nu trouwens nog steeds van kracht. Daarvoor hebben we wel 

moeten gaan argumenteren bij het CBFA, het feit dat de volatiliteit te groot was, was in feite 

ons voornaamste argument. En dan is er ook nog voor sommige instrumenten, dus 

gestructureerde producten zoals CDO‟s hebben wij ook een markt to model toegepast. Over het 

algemeen gebeurt de waardering voor zo‟n instrumenten market to market, dan is het gewoon 

kijken op de markt hoe worden deze instrumenten gequoteerd, maar er was voor dergelijke 

producten gewoon geen markt meer, er was niemand die nog quoteerde. Daarom hebben wij 

een theoretisch model op basis van cash flow projecties gemaakt. We hebben moeten verklaren 

hoe die modellen werken aan het CBFA. 

-Hoe is de solvabiliteitsmarge van AXA geëvolueerd in de periode 2006-2008? 

Omdat ik op de solvabiliteitsmarge minder zicht heb, heb ik dit moeten navragen. Onze totale 

solvabiliteitsmarge was 167;5% voor 2006, voor 2007 134,8% en in 2008 115,4%. Deze 

dalende trend hebben wij zowel in “leven” als in “niet-leven” meegemaakt. Meer 

gedetailleerde cijfers kon men mij niet geven omwille van confidentialiteit. 
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-Stelt de toezichthouder zich anders op sinds het uitbreken van de financiële crisis? Zo ja, hoe 

anders? 

De toezichthouder is veel meer tegenwoordig en de contacten zijn intensiever. Het CBFA heeft 

vooral toegekeken hoe wij onze portefeuille waarderen of we ook niet vals spelen met onze 

affectatiewaarden of onze rapporten in orde waren en of onze procedures veilig genoeg waren. 

Daarnaast moest er ook voor gezorgd worden dat de procedures voldoende transparant waren 

en dat ze beschreven waren. Dat is trouwens in het kader van Solvency ook belangrijker 

geworden. Ze zijn ook tussenbeide gekomen in onze producten: nu moeten wij elk jaar bepalen 

hoeveel rendement wij willen geven en ook daar konden we echt niet doen wat we wilden 

-Heeft het CBFA meer controles uitgevoerd bij AXA in 2007 of 2008 in vergelijking met de 

voorgaande jaren. 

Er zijn meer controles geweest, normaal gezien werkt het CBFA vooral samen met de CFO 

(Chief Financial Officer) dat is eerder the back office. The front office, dat zijn wij, heeft 

normaal gezien in het verleden bijna nooit contact met het CBFA gehad. Vorig jaar, maar ook 

zeker het jaar ervoor heb ik toch een paar keer persoonlijk contact gehad met het CBFA. Als je 

zegt dat activa worden gewaardeerd op basis van marktgegevens, dan is dit zogezegd objectief, 

als je zelf zegt ik waardeer mijn activa aan die waarde en dat bepaalt dan ook uiteindelijk de 

appreciatiewaardes wordt er moeilijk gedaan omdat dit te subjectief is. Want deze regels 

hebben een effect op waardeverminderingen die ook mede bepalen wat het boekhoudkundig 

rendement is. Dan zijn we dus vooral moeten gaan argumenteren dat de markten niet objectief 

waren op dat ogenblik (maar het is bijna verwaand om te zeggen wij hebben gelijk en de 

markten niet). 

-Heeft AXA zijn interne controle mechanismen aangepast naar aanleiding van de crisis? 

Er zijn nog geen veranderingen gebeurd aan de interne controle, maar daar zijn we nu wel mee 

bezig er zijn heel veel aanbevelingen in het kader van procedures en de beschrijving van 

processen. De bestaande controles en procedures worden nu nog strenger gemaakt. Er is nu 

ook een project bezig om te proberen inschatten en te waarderen wat de operationele risico‟s 

zijn. Het waarderen is een heel moeilijke oefening omdat het zowel gaat om kleine risico‟s als 

om grote risico‟s. 

-Wat is uw mening aangaande Solvency II? 

Solvency II gaat de zaken veel complexer maken. Het is zeer complexe materie en het is voor het 

ogenblik ook nog een beetje een bewegend doelwit, want de aanbevelingen wijzigen nog 

constant. Voor ons zal het heel belangrijke implicaties hebben op vlak van asset allocatie, 



58 
 

grosso modo alles wat risicovol is en rendement oplevert wordt enorm zwaar gepenaliseerd. Er 

is dus een heel sterke interactie tussen Solvency II en onze commerciële positie. 

-Hoe reageerden jullie klanten t.o.v. hun verzekeringsmaatschappij: 

a. Werden er meer dan anders polissen stopgezet zowel in “BOAR” als in “leven”? 

Van stopzettingen in polissen in “BOAR” of “leven” hebben we niet veel gezien. Bij “leven” 

ondernemingen en “niet-leven” ondernemingen hebben we eigenlijk geen verschil gezien. Bij 

particulieren daar hebben we wel schrik gehad dat er veel contracten zouden teruggekocht 

worden, maar daar hebben we niet veel van gezien. Op het ogenblik zien we wel dat deze 

herinkopen in stijgende lijn zijn. 

b. Daalde de verkoop binnen “leven”/ “niet – leven”? 

Ik denk dat de verkoop is gedaald, maar we hebben nog altijd netto aangroei. Klanten, zeker 

particulieren hebben een zeer kort geheugen, we zien nu dat de beurzen stijgen en men verwacht 

dus hogere rendementen. Hiervoor was het jaar 2009 een interessant jaar de eerste drie 

maanden waren de beurskoersen nog laag maar de rest van het jaar is de beurs steeds gestegen 

en dus hebben de klanten de perceptie dat het een heel goed beursjaar was, maar men is die 

eerste drie maanden reeds vergeten (waardoor 2009 in feite geen uitzonderlijk goed maar 

eerder een gemiddeld beursjaar was). 

c. Was er een verschil merkbaar tussen particulieren en bedrijven? 

Ik zal het eerst over de bedrijven hebben. Heel vaak hebben zij twee systemen: 

pensioensystemen en groepsverzekeringen. Qua groepsverzekeringen stelde er zich voor de 

klanten geen problemen, maar wel voor de pensioenfondsen, omdat die toch tamelijke 

investeringen in aandelen bezaten en de bedrijven moesten daarin bijstorten op een moment dat 

het hen zeer slecht uitkwam. Toch ook hebben we daar niet al te veel vragen over gekregen. Bij 

particulieren ligt dit anders daar hebben we vooral ons beleggingsproduct “Crest” 

bijvoorbeeld een Crest 30 of een Crest 40; die in het verleden een groot deel geïnvesteerd 

hadden in aandelen daartegenover stond dat het gewaarborgd rendement zeer laag was. De 

particulieren hebben dan ook bijna nul gekregen, wat ook nog een prestatie is, maar de klant 

percipieert dat niet zo. Een jaar kunnen ze dat, gegeven de omstandigheden verstaan, maar 

daarna verwachten ze dat het verlies aangezuiverd is. Wanneer men dan het tweede jaar wel 

nog iets krijgt maar niet veel begint men zich af te vragen of het dat nog wel waard is. De 

bankverzekeraars hebben steun gekregen en hun verliezen zijn wel aangezuiverd. Ze zijn kunnen 

herbeginnen met een nieuwe lei en daar voelen wij heel sterk dat het moeilijk is om daarmee te 

concurreren. 
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d. Werden er nieuwe producten ontwikkeld? 

Vorig jaar is dus de Crest classic ontwikkeld die speelde in op zekerheid, geen risico‟s maar nu 

blijft het wel moeilijk om dat rendement aan de klant te blijven garanderen. De aanpak van 

aandelen is ook veranderd, we gaan dat risico meer hedgen. Maar de hedging kost weegt op het 

rendement. Het rendement zal in goede tijden lager zijn dan de klanten verwachten, maar zal 

voor ons als verzekeringsmaatschappij beter zijn dan ervoor. De waarborg op het gamma die 

we geven wordt zo veel mogelijk afgewenteld op de klanten en ik heb de indruk dat andere 

spelers dit ook doen. 

-Wat is uw mening over het feit dat vanaf volgend jaar de tak 21 producten verplicht onder het 

garantiefonds vallen? 

Wij hebben er voorlopig nog geen nood aan gehad, maar we worden wel vriendelijk verzocht 

om bij te storten. We moeten niet te arrogant zijn we kunnen ook problemen hebben en het is 

dus heel goed dat een dergelijk fonds bestaat, maar dat het op een ogenblik dat we het zelf al 

lastig hebben wordt ingevoerd is vervelend en zeker omdat het indirect dient om de concurrentie 

te steunen. Commercieel zitten we met tegenspelers die “gezond” zijn omdat alles aangezuiverd 

is. Het zou objectiever geweest zijn bestond dat fonds al van bij het begin, dan was er 

transparantie geweest en hadden de anderen in het verleden ook al een bijdrage betaald. Nu is 

het geen level playing field. Het is ingevoerd met de goede bedoelingen, maar het komt ons niet 

goed uit. 

-Heeft volgens u de financiële crisis een blijvende stempel gedrukt op AXA? 

De crisis heeft een blijvende stempel gedrukt op AXA. Je ziet dat bijvoorbeeld ook op 

groepsniveau AXA is bezig met zich te herpositioneren geografisch gezien. Vroeger was de 

strategie van AXA om zich te richten op mature markten, die dus reeds ontwikkeld zijn, nu is 

gebleken dat het in die markten nog zeer moeilijk is om groei te genereren en dus ook om 

rendement te halen voor de aandeelhouders. Axa had investeringen in Asia Pacific vooral in 

Australië, dat was een mature markt die zeer competitief was, nu zijn we bij AXA bezig met het 

Australische deel te verkopen en te investeren in Aziatische emerging markets. Het 

investeringsmodel wordt in vraag gesteld: aandelen zijn niet meer zo voordelig wanneer je ze 

systematisch gaat hedgen, waardoor men zich gaat afvragen of we hierin nog moeten 

investeren. Daarnaast moeten procedures en processen allemaal veel duidelijker en klaarder 

zijn. 
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C. Afsluiting 

-Kan de financiële crisis op langere termijn het verzekeringslandschap grondig wijzigen? 

De crisis is bezig met het verzekeringslandschap te veranderen, elke verzekeringsmaatschappij 

is zich de vraag aan het stellen waar ze mee moeten bezig zijn. Ik denk dat alle 

verzekeringsmaatschappijen zich zullen afvragen op welk segment ze het best zijn. 

-Hoe ziet u de toekomst van AXA in het algemeen evolueren in het post crisis tijdperk? 

Ik denk dat we bewezen hebben dat we een solide groep zijn en dat we nu gewoon verder gaan 

op de ingeslagen weg. 

-Wenst u zelf nog iets toe te voegen of een opmerking te maken? 

Toevoegen niet echt, ik vond de vragen wel zeer interessant. 
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Bijlage 3: Interviewschema Vivium  

Dit interview vond plaats op 20 april 2010 te Antwerpen op de hoofdzetel van Vivium met de 

heer Robert De Wilde, Management Consultant. Momenteel is er geen CFO. 

A. Inleiding 

-Had u de financiële crisis zien aankomen? 

In de zomer van 2008 heb ik contact gehad met onze CFO (Chief Financial Officer), Michel 

Bouvy en hij vertelde me dat het de verkeerde kant op ging en dat de markt zeer volatiel was. 

Het was dan ook het moment van de subprime crisis in Amerika en we dachten dat dit wel zou 

overgaan. Maar hij zei van niet en was daar redelijk pessimistisch over. Achteraf hebben we 

hem moeten gelijk geven. Dus er waren wel signalen en men had de crisis zien aankomen, maar 

niemand had gedacht dat het zo diep zou gaan. 

-Wanneer voelde u bij Vivium dat de financiële crisis zijn impact begon te hebben en waaraan 

voelde u dit? 

Dat besef kwam pas op het moment dat Lehman Brothers over kop ging, toen besefte ik pas echt 

dat het verkeerd aan het lopen was. Daarna kregen we meer en meer slecht nieuws, AIG kwam 

ook in de problemen, alle domino‟s begonnen te vallen en dan beseften we dat dit echt wel de 

verkeerde kant op ging. Maar toen waren we reeds september oktober wat te laat is om posities 

op te bouwen. Er was eigenlijk daarvoor wel al een aanvoelen, maar niet het besef dat het zo 

diep zou gaan. 

-Werden er op het moment dat Vivium de impact van de crisis voelde speciale initiatieven 

genomen en zo ja welke? 

Speciale initiatieven niet in die zin, er werd wel in die periode redelijk wat liquide opgebouwd. 

Er werd wel geaarzeld om nieuwe investeringen te doen bijvoorbeeld in aandelen. De aandelen 

stonden toen laag, maar toch waren we bevreesd dat ze nog altijd lager konden gaan. Het 

aanhouden van liquide heeft ons niet veel opgebracht, maar hadden we meer in aandelen 

belegd dan had het ons nog meer gekost. Niet dat we reeds zo zwaar in aandelen zaten, maar 

het had ons anders nog meer gekost. 
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B. Onderzoeksvragen 

-Waren er aansluitend bij de vorige vraag opvallende wijzigingen in het ALM gebeuren in 2007 

en 2008? 

ALM daar is men nu eigenlijk voor een stuk mee bezig. Door die zware crisis was het alle hens 

aan dek en hebben we eigenlijk McKinsey binnengehaald die meer naar de operationele kant 

zijn gaan kijken. McKinsey was binnengehaald om P&V en Vivium door te lichten, want om de 

zaken te doen bewegen is het soms best een externe derde partij aan te spreken. Nu wachten we 

op een nieuwe CFO om daarmee verder te gaan. 2007 was het jaar van de overname door P&V 

dus hebben we geen zware oefeningen op het vlak van ALM gedaan op dat moment. We spraken 

vaak over performant beheer van de activa maar dat was vooral een algemene slogan 

voorafgaand aan de McKinsey oefening. We hebben een totaal strategisch programma 

opgestart van 2008-2012 met een kostenverbeteringsprogramma. Vanaf 2008 is de start 

gegeven aan de ideeën, maar de uitvoering is erna pas gestart en daar is men nu nog mee bezig. 

-Drukten deze wijzigingen op de opbrengsten of kon dit op één of andere manier 

gecompenseerd worden? 

Aangezien er op het vlak van ALM toen nog geen echte wijzigingen waren, was er hiervan ook 

geen effect op het rendement. 

-Heeft de crisis eventueel op andere manieren gezorgd voor wijzigingen in de opbrengsten van 

de beleggingen in de periode 2007-2009 of erna? Zo ja heeft de maatschappij in functie van de 

veranderde opbrengsten de samenstelling van haar beleggingsportefeuille gewijzigd? 

In 2008 was er een bijkomende waardevermindering bij de obligatieportefeuilles van ongeveer 

100 miljoen euro geboekt op de portefeuille perpetuals (= eeuwigdurende obligaties). Vroeger 

heeft ING tamelijk in perpetuals geïnvesteerd omdat dat een hoger rendement gaf maar als de 

koersen slechter gaan moet je ze wel afboeken. 

-Is er voor het thesauriebeheer een model dat automatisch aangeeft wanneer een aandeel of 

obligatie gekocht al dan niet verkocht moet worden? 

Voor het thesauriebeheer is er geen automatisch model dat aangeeft wanneer er moet verkocht 

worden. We hebben zeker geen gesofisticeerd model zoals bij sommige trading- of zakenbanken. 
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We volgen wel alle koersen op via Reuters en dan ga je vooral kijken naar je reserves, je 

investeringen bij “leven” en “niet-leven” hoe die zijn verdeeld. 

-Werden de waarderingsregels sinds 2006 gewijzigd? 

Er zijn geen echte wijzigingen geweest van de waarderingsregels, maar er is wel gevraagd om 

bepaalde zaken veel beter te preciseren onder andere voor de langlopende leningen „de 

perpetuals‟. Daar zat ook het grootste probleem: in de effectenportefeuille zaten toch redelijk 

wat perpetuals en daar hebben we heel wat op moeten afboeken op aandringen van het CBFA 

uit voorzichtigheidsprincipe. Achteraf zijn die perpetuals wel wat naar omhoog gegaan. 

Eigenlijk zijn we die meer gaan moeten waarderen als een aandeel dan als een obligatie, die 

normaal over de lange termijn bekeken wordt (10 jaar) moesten we nu direct de marktwaarde 

kunnen geven. Ondertussen is er een groot deel van deze minwaarden op perpetuals alweer 

bijgeboekt. In grote lijnen bepaalt KB van 1994 de waarderingsregels en moeten wij die verder 

specifiëren. Dus er is niet echt een wijziging geweest maar we hebben bepaalde zaken wel meer 

in detail moeten beschrijven. Er was echter geen wijziging van de basisregels. Op het vlak van 

het bepalen van de koersen hebben we vooral bij onze perpetuals problemen gehad. Wanneer je 

zegt dat er niet een echte koers is voor die perpetuals dan moet je een soort van intern 

evaluatiemodel opstellen (wat ook gebeurd is) en dat aan het CBFA voorleggen. Het ging niet 

om één model, maar telkens om verschillende modellen voor andere perpetuals. Daarnaast is 

het een heel moeilijke markt met een beperkt aantal partijen. 

-Hoe is de solvabiliteitsmarge van Vivium geëvolueerd in de periode 2007-2008? 

De impliciete solvabiliteitsmarge is flink gedaald wat geleid heeft tot een daling van de 

volledige solvabiliteitsmarge. Maar we waren nog steeds solvabel genoeg. De 

solvabiliteitsmarge bedroeg in 200,1% in 2007 en 150,5% in 2008 voor “leven” en “niet-

leven” samen. De daling van de solvabiliteitsmarge was wel enkel merkbaar in de tak “leven”. 

-Stelt de toezichthouder zich anders op sinds het uitbreken van de financiële crisis? Zo ja hoe 

anders? 

Van het CBFA is er strengere controle. Vooral voor solvabiliteit waar onze marge toch nog 

150% was, moesten we het impliciete deel toch wat meer trachten aan te dikken. Om onze 

solvabiliteitsmarge te versterken hebben we wel een versterking gehad van ons eigen vermogen 

uit het buitenland met 150 miljoen euro. Om een signaal te geven naar buiten, maar ook naar 

het CBFA toe. De houding van het CBFA is veel korter op de bal en is veeleisender ook. 

-Heeft het CBFA meer controles uitgevoerd bij Vivium in 2007 of 2008 in vergelijking met de 

voorgaande jaren. 
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Er zijn niet meer controles uitgevoerd, maar de controles waren wel gerichter dan vroeger. Er 

is echt wel strengere controle het wordt echt wel van nabij gevolgd. Een van de discussiepunten 

was zoals reeds gezegd dat we aan een solvabiliteitsmarge van 150% zaten. Het CBFA vroeg 

zich af hoe het zat met onze impliciete marge en vreesde dat die nog meer zou wegsmelten. 

Daarom werden we aangemaand om de impliciete marge proberen te versterken. De controles 

zijn gerichter ze volgen de solvabiliteitsmarges meer dan ervoor, normaal moet je op kwartaal 

basis het CBFA statistieken aanleveren, dus daar wordt echt wel in detail naar gekeken. 

-Heeft Vivium zijn interne controlemechanismen aangepast naar aanleiding van de crisis? 

Van de interne controlemechanismen is niet echt een aanpassing geweest. Voor de fusie hadden 

wij wel een heel sterk uitgebouwde interne audit afdeling en die is sinds de fusie opgesplitst 

tussen de echte zuivere interne en de compliance (wetgeving). Het CBFA vraagt ook veel meer 

uitgebreide rapportering van de compliance. Daarnaast hebben we nog een hele cel die zich 

bezig houdt met het toezicht op de tussenpersonen. Door in een groepsstructuur te komen is het 

belang van de controle toegenomen en niet zozeer als gevolg van de crisis. Compliance is wel in 

het kader van de crisis belangrijker geworden. 

-Wat is uw mening aangaande Solvency II? 

Solvency II heb ik persoonlijk minder zicht op, maar ik heb wel de indruk dat men bij ons vindt 

dat het teveel wordt. We zijn een lokale Belgische groep en geen grote internationale groep dus 

wij vinden dat dit voor ons niet allemaal hoeft. Het kan wel zijn binnen een bepaalde periode, 

als we dan een nieuwe CFO hebben en met nieuwe mensen die de beleggingen doen, dat onze 

houding volledig anders is volgens mijn aanvoelen. 

-Hoe reageerden jullie klanten t.o.v. hun verzekeringsmaatschappij: 

a. Werden er meer dan anders polissen stopgezet zowel in BOAR als in “leven”? 

We hebben niet echt te maken gehad met stopzettingen van polissen. We hebben geprobeerd de 

klanten zoveel mogelijk gerust te stellen en met klanten bedoel ik dan vooral de bedrijfsgerichte 

klanten en slechts weinig particulieren, deze laatsten stellen hun vragen eerder aan hun 

makelaar zeker voor wat “leven” betreft. De nota‟s die wij uitgegeven hebben waren vooral 

bedoeld voor bedrijfscliënteel, grotere bedrijven en KMO‟s die in het kader van 

groepsverzekeringen werken en die zeker willen zijn dat de reserves die samengesteld zijn voor 

hun personeel veilig zijn. 

b. Daalde de verkoop binnen “leven”/ “niet – leven”? 
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Ja en neen als je kijkt naar het jaar 2009 is in “niet-leven” de omzet nog gestegen met ongeveer 

5% en hebben we “niet-leven” stabiel kunnen houden. Maar naar wat ik reeds opgevangen heb 

is de verkoop in “leven” nu niet aan het heropleven en ik denk dat het in 2010 zelfs naar 

beneden zou kunnen gaan. In 2008 was er nog een lichte stijging in “leven”, maar de 

koopsommen waren wel reeds minder. Het is pas nu dat we de effecten zullen voelen van de 

saneringen die vele bedrijven doorgevoerd hebben. Varia dat zal dit jaar nog steeds vrij goed 

zijn ondanks het feit dat de premies toch wat omhoog zullen gaan verwachten we dat het weer 

naar een normaal niveau zal gaan. Bij “leven” zit men eerder met een uitgesteld effect. Plus dat 

in “leven” we het moeilijk gaan krijgen op het vlak van rendabiliteit door extra belastingen 

vanwege de overheid. 

c. Was er een verschil merkbaar tussen particulieren en bedrijven? 

Zoals reeds gezegd kregen wij vooral met bedrijven te maken en stelden de particulieren hun 

vragen eerder aan de makelaars. Qua beleggingen was er in 2008 een nota uitgekomen waarin 

we uitleggen dat we het gedeelte dat in obligaties stak meer in de corporate bonds zouden 

investeren voor de korte termijn en voor de lange termijn meer in de richting van staatsfondsen 

zouden gaan. Er was dus sprake van een verschuiving naar de niet-financiële sector. We hadden 

ook bijna geen Grieks staatspapier, maar er is wel tamelijk wat belegd in Italiaans staatspapier. 

Hoewel we weinig in aandelen belegd hebben vroegen velen zich toch af waarom we zoveel 

waardeverminderingen hadden en dat was juist omdat die obligaties ook onder pari gingen 

vooral dan die perpetuals. In onze communicatie hebben we steeds onze klanten zo veel 

mogelijk proberen gerust te stellen en ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. 

d. Werden er nieuwe producten ontwikkeld? 

Qua productontwikkeling is er maar weinig gebeurd. Waar we wel mee bezig zijn dat is wat ik 

noem de sanering van de producten, waarmee ik bedoel het standaardiseren van gelijkaardige 

producten die ING insurance had, Vivium heeft en P&V heeft waarbij wel kleine specifieke 

verschillen blijven bestaan zodat de klant kan kiezen welk product het meest bij hem past. De 

basis van die producten worden dus gelijk gemaakt en een aantal (kleinere) elementen wordt 

verschillend gehouden. Dit proces speelt zich vooral af in “niet leven” en is eerder een effect 

van de overname dan van de crisis. We hebben eigenlijk weinig productontwikkeling gedaan 

ook omdat al onze energie ging naar de integratie van die twee ondernemingen de overname 

van ING insurance door Vivium waardoor we te weinig tijd hadden om nieuwe producten te 

ontwikkelen. Daar moet wel bij gezegd worden dat er niet direct de nood was om nieuwe 

producten te ontwikkelen omwille van de crisis. Op het vlak van “leven” laten we het voor 

productontwikkeling voor de moment wat afweten en moeten we toch oppassen dat we de boot 

niet aan het missen zijn. 
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-Wat is uw mening over het feit dat vanaf volgend jaar de tak 21 producten verplicht onder het 

garantiefonds vallen? 

Het garantiefonds voor de tak 21 producten daar zijn we helemaal niet voor te vinden. Ik vind 

dat we voor het garantiefonds een beetje de prijs betalen voor wat onze concurrent Ethias 

gedaan heeft. Eigenlijk betalen wij daar nu de prijs van, je moet op die producten een garantie 

geven en je kan daar niet onder uit. Er werd ook heftig op gereageerd vanuit Assuralia. Het 

gaat zijn effect hebben op het rendement van levensverzekeringsproducten. Wij zijn daar dan 

ook helemaal niet gelukkig mee. Wij betalen nu de prijs voor wat Ethias in het verleden gedaan 

heeft. Eigenlijk smaakt dit wel bitter, ze hebben een tijd de show gestolen en dan zie je achteraf 

dat wij daar allemaal voor een stuk de prijs van mogen betalen. Finaal is het goed dat er 

zekerheid komt, maar over het algemeen hadden de verzekeraars voorzichtig belegd vooral in 

staatsfondsen en bedrijfsobligaties en minder in aandelen. 

-Heeft volgens u de financiële crisis een blijvende stempel gedrukt op Vivium? 

De financiële crisis heeft een blijvende stempel gedrukt op Vivium. Het is volgens mij een 

tweesnijdend zwaard. Het was op het randje van paniek, dus haalde men McKinsey in huis en 

begon men te saneren (een zware kostensanering). Saneren is soms nodig om het overtollig vet 

weg te snijden, maar als je op den duur in het been gaat dan riskeer je dat je je maatschappij 

zodanig hebt afgeslankt dat op het moment dat de economie opnieuw aantrekt je een 

achterstand hebt tegenover je concurrentie. Er gaat een blijvend effect zijn op Vivium in lijn van 

het nieuw strategisch plan dat we opgesteld hebben. Maar men moet toch ook oppassen en 

durven blijven investeren. 

 

C. Afsluiting 

-Kan de financiële crisis op langere termijn het verzekeringslandschap grondig wijzigen? 

Niet alleen het totale verzekeringslandschap is aan het veranderen, maar ook het gehele 

financiële landsschap. Maar wanneer je opnieuw hoort dat er bepaalde bonussen uitbetaald 

worden op Wall Street stel je je toch de vraag hoe lang het zal duren voor je weer in hetzelfde 

straatje terecht komt. 

-Hoe ziet u de toekomst van Vivium in het algemeen evolueren in het post crisis tijdperk? 
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Voor de toekomst van Vivium hebben we nog de uitvoering van de sanering samen met de 

vernieuwing aan de top, over de verjonging van het kader ben ik wel relatief optimistisch. 

-Wenst u zelf nog iets toe te voegen of een opmerking te maken? 

Neen, niet echt. 

 


