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Scildon heeft 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van 48 miljoen 

euro (voor belasting). Het aantal klanten groeide met 3% naar ruim 230.000. De bruto 

premies zijn toegenomen van 210 miljoen euro naar 229 miljoen euro. Deze stijging in 

premieomzet is het gevolg van de toename van het aantal polissen in portefeuille en 

daarbij een lichte stijging van de gemiddelde premie.

Het collectief pensioenproduct Prisma Pensioen zorgde opnieuw voor een groei 

van de pensioenomzet. Tegen de ontwikkelingen van de markt in, is de productie 

van overlijdensrisicoverzekeringen met ongeveer 9% gestegen. Ook het segment 

vermogensopbouw en direct ingaande lijfrente liet een lichte groei zien. Het totale 

productievolume in new business, inclusief koopsommen, groeide met 6%. 

Als distributiekanaal kiest Scildon exclusief voor de onafhankelijke financieel adviseur, 

vanuit de overtuiging dat klanten behoefte hebben aan goede advisering over hun 

financiële toekomst. 

Scildon werkt samen met ruim 3.000 financieel adviseurs. In het Adfiz Prestatie-

onderzoek hebben adviseurs Scildon wederom verkozen tot beste verzekeraar. Dit jaar in 

de categorie Particulier Vermogen. Van MoneyView kreeg Scildon de ProductRating Prijs 

voor de Scildon Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering kreeg ook de 

Gouden Lotus Award voor meest innovatieve verzekeringsoplossing.

Scildon onderscheidt zich door snelle en stabiele processen in combinatie met een 

excellente service voor klanten en distributiepartners. Dat dit zijn vruchten afwerpt is 

te zien aan de blijvende stijging van de net promotor score (NPS). In 2019 is de NPS 

gestegen van +13 naar +19.

In de zomer van 2019 is de organisatie opnieuw ingericht en kent nu twee businesslines: 

particulier en zakelijk. Binnen deze businesslines zijn regionale client serviceteams 

geformeerd. Deze teams zijn overzichtelijk in omvang en doen alle werkzaamheden van 

‘kop tot staart’. Deze nieuwe structuur markeert een nieuwe fase voor Scildon, met een 

sterkere klantfocus en een ruime aandacht voor de samenwerking met onafhankelijke 

financieel adviseurs.

De herinrichting van de organisatie maakt het mogelijk de groeistrategie voort te 

zetten en te blijven focussen op het creëren van waarde voor klanten en onafhankelijke 

adviseurs waarmee Scildon samenwerkt.

In dit verkorte jaarverslag leest u meer over resultaten van de drie kernactiviteiten: 

overlijdensrisico, vermogensopbouw en collectief pensioen. Het volledige jaarverslag 

staat op onze website bij ‘Over Scildon’.
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VERMOGENSOPBOUW

Scildon heeft meerdere succesvolle 

campagnes gevoerd voor Scildon 

Beleggen. Dit product is bedoeld voor 

beleggingsoplossingen voor zowel het 

Scildon heeft de PensioenServices voor adviseurs en werkgevers uitgebreid. Diverse 

middelen zijn ontwikkeld in samenwerking met adviseurs. Hiermee ondersteunt 

Scildon adviseurs in het adequaat vervullen van hun rol richting werkgevers en 

deelnemers. Daarbij is onder andere ingespeeld op de uitkomsten van door Scildon 

uitgevoerd onderzoek. Dit richtte zich op de behoeften aan pensioencommunicatie 

van werkgevers. Onderdelen van de PensioenServices zijn onder meer presentaties 

voor deelnemers over beleggingskeuzes die gemaakt kunnen worden en hulp bij 

waardeoverdracht.

Verder is een vervolg gegeven aan het masterclass programma: het ‘Professional 

Pension Program’. Binnen dit programma is elk kwartaal een bijeenkomst voor 

pensioenadviseurs georganiseerd. Hierbij worden actuele pensioenonderwerpen 

behandeld die aansluiten bij de praktijk. Dit draagt bij aan het permanente 

educatie programma voor de adviseur. Deze bijeenkomsten worden al jaren goed 

gewaardeerd door de deelnemers. 

Bovengenoemde initiatieven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

opnieuw realiseren van een groei van de pensioenomzet. Daarnaast heeft Scildon 

de pensioenregeling voor haar eigen medewerkers en voor de collega’s van Waard 

Verzekeringen BV binnen het eigen pensioenbedrijf ondergebracht.

Gedreven door een bloeiende economie en 

een zeer lage rente, heeft de hypotheekmarkt 

in 2019 een topjaar gekend. De markt 

voor overlijdensrisicoverzekeringen 

(ORV’s) is hier voor een belangrijke mate 

aan gekoppeld. Ondanks deze groei in 

hypotheekverstrekkingen krimpt de markt 

voor ORV’s. Het loslaten van de verplichte 

ORV door sommige hypotheekverstrekkers 

en door Nationale Hypotheek Garantie 

(NHG) is waarschijnlijk een van de 

oorzaken. De ORV wordt als onderdeel 

van het hypotheekadvies mogelijk vaker 

overgeslagen.

Het is opvallend dat het belang van een 

goede ORV daarmee stelselmatig onderschat 

lijkt te worden. Het is ronduit zorgwekkend 

dat de opheffing van de noodzaak tot 

verpanding van een ORV voor klanten 

aanleiding kan zijn om de verzekering 

zondermeer te beëindigen. Goed advies van 

financieel adviseurs lijkt in dergelijke gevallen 

van groot belang.

Doordat de productie van ORV’s bij Scildon 

met ongeveer 9% is gestegen, heeft het 

marktaandeel van Scildon ruimschoots 

de dubbele cijfers bereikt. Deze groei 

is voornamelijk gerealiseerd door de 

onverminderd sterke positie van de Lifestyle 

ORV en de productiegroei van de Hypotheek 

ORV.

OVERLIJDENSRISICO-
VERZEKERINGEN

oud- (IB64) als het nieuw regime. 

Met Scildon Beleggen biedt Scildon klanten twee interessante mogelijkheden. 

Een lijfrente-oplossing (box 1) voor klanten die geld opzij willen zetten voor 

een aanvulling op hun pensioen en vermogensopbouw (box 3) voor klanten 

die een bedrag vrij beschikbaar willen hebben in de toekomst. 

Scildon Beleggen is een uitstekend en flexibel alternatief voor de (bancaire) 

beleggingsrekening. Sinds 2019 is dit product ook digitaal aan te vragen met 

de verstrekking van een digitale polis. Dit biedt klanten een klantvriendelijker 

proces en vergroot daarbij de efficiency voor Scildon.

Daarnaast biedt Scildon met het Particulier Pensioen Plan consumenten 

met een oud regime lijfrenteverzekering een fiscaalvriendelijke manier om 

lijfrente-uitkeringen uit te stellen of om daaruit eenvoudig opnames en 

schenkingen te doen.  

PENSIOEN



MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

Scildon voert een actief beleid op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

Medewerkers van Scildon worden op diverse manieren 

betrokken bij de activiteiten voor MVO. Zo werken 

Sherpa en Scildon al ruim zeven jaar samen. Sherpa is 

een instelling in de regio Hilversum die mensen met een 

beperking ondersteunt. Met en voor hen maakt Scildon 

ieder jaar een programma waarbij medewerkers van 

Scildon vrijwilligerswerk verrichten.

In het Pinksterweekend van 2019 deed Scildon voor de 

eerste keer mee aan de Roparun. De Roparun is een 

estafetteloop van meer dan vijfhonderd kilometer van 

Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in 

teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die 

manier geld op te halen voor de palliatieve zorg voor 

mensen met kanker. 

ENERGIE
Het verkleinen van de CO2-footprint is een belangrijke 

pijler van het duurzaamheidsbeleid. Op het gebied 

van energie is het de ambitie om CO2-neutraal te 

ondernemen. Hiervoor heeft Scildon een certificaat van 

Groenbalans ontvangen. In 2019 is het grootste deel van 

het wagenpark van Scildon vervangen door elektrische 

auto’s. Daarmee is de CO2-footprint aanzienlijk 

gereduceerd.

DUURZAAM BELEGGEN
Scildon hanteert een aantal principes en uitgangspunten 

voor haar beleggingsbeleid. Dit beleid staat op 

onze website. Vanuit de overtuiging dat alleen met 

een duidelijke focus veranderingen kunnen worden 

bewerkstelligd is dit vertaald in specifiek beleid 

voor een aantal thema’s en sectoren. Op basis van 

duidelijk omschreven criteria wordt per thema en per 

sector bepaald welke bedrijven niet goed presteren 

en welke niet voldoen aan de beleidsprincipes van 

Scildon. Via een tool die momenteel in ontwikkeling 

is, kan de klant of adviseur straks zelf inregelen welke 

duurzaamheidscriteria relevant zijn en op basis daarvan 

fondskeuzes maken.

MEER INFORMATIE 

WWW.SCILDON.NL/ADVISEUR/DUURZAAMHEID



SOLVABILITEIT

Scildon is al jaren een onderneming 

met een sterke balans. 

Onder het Solvency II regime, 

waarbij zowel beleggingen als 

verzekeringsverplichtingen nagenoeg 

volledig op marktwaarde worden 

berekend, laat de onderneming een 

hoge solvabiliteitsratio zien. 

Per 31 december 2019 bedroeg deze 

210%. 

 31 December 2019 2018 2017

G.J. Fritzsche, Chief Executive Officer

Drs. F.A.J. Tuitert RA MBA, Chief Financial and Risk Officer

DIRECTIE

Solvabiliteit
Beschikbare financiële middelen 177 179 212

Solvabiliteit kapitaalvereiste 84 88 92 

Solvabiliteitsratio*) 210 203 230 

Balans
Totaal activa 2.263 2.102 2.248 

Verzekeringscontracten 2.043 1.894 2.007 

Eigen vermogen 159 128 153

Totaal geïnvesteerde financiële activa 2.238 2.058 2.209

   Aandelen (rekening risico polishouders) 1.126 878 911

   Obligaties overheid 695 633 732

   Obligaties private sector 403 537 536

   Overige 14 17 30

Resultatenrekening
Bruto premies  229 210 220

Uitgaande herverzekeringspremies -19 -18 -17

Netto premies 210 192 203

Beleggingsresultaten 239 -62 88

Netto uitkeringen -217 -211 -235

Bruto mutatie voorziening voor levensverzekering -149 114 -6

Operationele kosten -35 -34 -31

Resultaat voor belastingen 48 -1 19

Aantal polissen (in duizenden) 179 177 170

NPS score 19 13 2

Kostenratio % 12,8 14,1 12,0

Dividend 5,75 25 0

*) na aftrek van € 8,23 miljoen voorzienbaar dividend in 2020 over 2019.

KERNCIJFERS 
(IN MILJOENEN EURO’S)

SCILDON IS EEN 100% NEDERLANDSE 
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ EN 
STAAT DUS ONDER TOEZICHT VAN 
ZOWEL DE NEDERLANDSCHE BANK 
ALS DE AUTORITEIT FINANCIËLE 
MARKTEN.



WWW.SCILDON.NL/ADVISEUR

VOORUITBLIK 2020

De markt voor collectieve pensioenen op basis van beschikbare premieregelingen 

is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De druk naar een meer individueel systeem 

met meer keuzevrijheid en beleggingsmogelijkheden neemt verder toe. De 

uitwerking van het pensioenakkoord is hierbij van belang.

De ORV als onderdeel van het hypotheekadvies wordt steeds vaker overgeslagen. 

Daarom wordt een licht krimpende markt verwacht voor ORV’s. Kansen zijn er 

overigens voldoende door maatschappelijk meer aandacht te geven aan het 

belang van ORV.

Net als de afgelopen jaren komt er in 2020 naar verwachting veel expirerend 

kapitaal vrij uit beleggingsverzekeringen, dat wordt omgezet in direct ingaande 

lijfrenten. Voor opbouw van bijvoorbeeld aanvullend pensioen blijven beleggings-

verzekeringen een belangrijke vermogenscomponent.

In de markt positioneert Scildon zich met service excellence als onderscheidende 

waardepropositie voor klanten en adviseurs. Juist in tijden van crisis is het 

van belang klanten terzijde te staan bij het plannen van hun financiële 

toekomst. Door te investeren in foutloze en snelle digitale processen wordt een 

kostenefficiënte dienstverlening gewaarborgd. Via de nieuwe digitale portalen, 

internet, chat en whatsapp gecombineerd met een uitstekende telefonische 

klantenservice wil Scildon voor klanten en financieel adviseurs een solide, 

innovatieve en toegankelijke organisatie zijn. 

Met Chesnara als aandeelhouder wordt de ingezette groeistrategie in 2020 

voortgezet en zal het sterke imago van intermediaire maatschappij verder 

worden uitgebouwd.

SCILDON WIL EEN CULTUUR 
WAARIN ORGANISATIE EN 
MEDEWERKERS ECHT HET 
VERSCHIL MAKEN.


