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Wij zijn blij dat klanten onze dienstverlening met een 

8,1 onverminderd hoog waarderen. Dit ondanks de 

bijzondere omstandigheden. De Net Promotor Score 

(NPS) is zelfs verbeterd van +25 naar +26.

Als gevolg van corona en de lockdown kon er door 

veel consumenten minder besteed worden. De markt 

voor beleggen is mede hierdoor fors gegroeid en 

werd verder gestimuleerd door de aanhoudend lage 

rente. De markt voor overlijdensrisicoverzekeringen 

(ORV) stond ook in 2021 onder druk. De directe 

vraag van de consument blijft - los van de koppeling 

met de hypotheek - uit en de prijs van het advies 

staat meestal niet in verhouding tot de kosten van 

de ORV. De markt voor collectief pensioen heeft 

zich in 2021 hersteld na de krimp in de tweede helft 

van 2020. 

Vanuit Hilversum bedienen we 268.000 klanten, 

22.000 meer dan het jaar ervoor. Het aantal 

polissen steeg met 7% tot bijna 218.000 

(zie diagram 1). Hierdoor en door hogere 

koopsommen stegen de bruto premies van € 250 

miljoen naar € 266 miljoen. Door de continue focus 

op digitalisering daalde de kostenratio naar 9,4% 

(zie diagram 2).

Als distributiekanaal kiest Scildon exclusief voor de 

onafhankelijke financieel adviseur. Onze visie is dat 

het belang van een kwalitatief advies groot is. Dat 

adviseurs tevreden zijn over de samenwerking met 

ons blijkt uit de prijzen die wij ook in 2021 hebben 

gewonnen. In het onderzoek van DFO zijn wij 

verkozen tot ‘Beste ORV-verzekeraar’. In de IG&H 

Performance Monitor behaalden wij met een 8,0 

een eervolle tweede plaats in de categorie Leven. 

Daarnaast kregen wij van MoneyView vijf sterren in 

de categorie ‘prijs’ voor onze Hypotheek ORV. 

In dit verkorte jaarverslag leest u meer over de 

resultaten van de drie kernactiviteiten: ORV, 

vermogensopbouw en collectief pensioen. 

Het volledige jaarverslag staat op onze website 

bij ‘Over Scildon’. 
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VOORWOORD

De directie van Scildon is er trots op dat de organisatie in de uitdagende en 
wisselende omstandigheden van 2021 terug kan kijken op een goed jaar. In de 
zomer van 2021 kon er tijdelijk weer meer op kantoor worden gewerkt en waren 
er gedoseerd afspraken en events mogelijk met financieel adviseurs. 



PENSIOEN

De afgelopen twee jaar investeerde Scildon 

fors in de ontwikkeling van een nieuw digitaal 

pensioenplatform. Naast flexibiliteit en 

kostenreductie is de focus binnen dit nieuwe 

pensioenproduct vooral gericht op transparantie en 

duurzaamheid. Zodat deelnemers meer betrokken 

raken bij hun pensioenregeling. Deelnemers gaan 

hun pensioen echt snappen (‘100% snapgarantie’) 

en kunnen zelf keuzes maken via digitale klantreizen. 

In mei 2021 is het Scildon Pensioen geïntroduceerd 

met een geheel nieuw pensioenplatform. Onderdeel 

hiervan zijn nieuwe portalen voor deelnemers, 

werkgevers en adviseurs.

In het najaar introduceerden we nieuwe lifecycles. 

Scildon belegt de pensioenpremie van deelnemers 

op basis van lifecycles. Deze beleggen voor 

minimaal 75% in beleggingsfondsen die door de 

fondsmanager zijn gekwalificeerd als ‘lichtgroen’ 

product onder de zogenaamde Sustainable Finance 
Disclosure Regulation. Scenario analyses tonen aan 

dat de nieuwe lifecycles van het Scildon Pensioen tot 

de beste in de markt behoren. 

Met een campagne gericht op pensioenadviseurs en 

werkgevers introduceerden wij het nieuwe Scildon 

Pensioen actief en de eerste resultaten zijn zichtbaar.

OVERLIJDENSRISICO
VERZEKERINGEN
Scildon bracht in 2021 met verschillende 

campagnes de diverse motieven voor het 

afsluiten van een ORV onder de aandacht. Bij 

adviseurs en ondernemers is het belang van een 

compagnonsverzekering benadrukt. Daarnaast 

ontwikkelden we in samenwerking met Adfiz (de 

brancheorganisatie van financieel adviseurs) diverse 

middelen om de ORV onder de aandacht van 

consumenten te brengen. 

De samenwerking met Dazure was ook in 2021 

succesvol. Naast de bestaande volmachten voor 

de ‘GoedIdee Nabestaandenverzekering en de 

GoedIdee Eenjarig Overlijdensrisicoverzekering’ is 

er een product ingericht voor Woongarant voor met 

name hypotheekgebonden ORV’s.

Scildon. Zo simpel kan het zijn.

Scildon maakt de zaken simpel.
Met simpele producten, duidelijke 
voorwaarden, door goed bereikbaar 
te zijn en duidelijke taal te spreken.
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Diagram 1: Ontwikkeling aantal polissen 
(x 1.000)

Diagram 2: Ontwikkeling kostenratio (%)
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VERMOGENSOPBOUW

Beleggen had de wind in de rug. Ook Scildon 

heeft hiervan geprofiteerd met haar moderne 

beleggingsverzekeringen.

Scildon biedt met Scildon Beleggen een 

beleggingsoplossing voor zowel het oud (IB64) 

als het nieuwe regime. Met Scildon Beleggen 

biedt Scildon aan klanten twee interessante 

mogelijkheden:

• Een lijfrente-oplossing (box 1) voor klanten die 

geld opzij willen zetten voor een aanvulling op 

hun pensioen.

• Vermogensopbouw (box 3) voor klanten die 

een bedrag vrij beschikbaar willen hebben in de 

toekomst.

Het succes van het in 2020 succesvol 

geïntroduceerde Scildon Profiel Beleggen (‘Easy 

B’) heeft zich in 2021 voortgezet. Het accent ligt 

daarbij op het eenvoudig beleggen in duurzame 

profielfondsen, die passen bij het risicoprofiel van 

klanten. Daarnaast biedt Scildon consumenten 

met een oud-regime lijfrenteverzekering een 

fiscaalvriendelijke manier om lijfrente-uitkeringen 

uit te stellen of om daaruit eenmalig of periodiek 

opnames en schenkingen te doen. Hiervoor 

voeren wij het Particulier Pensioen Plan in ons 

productassortiment.

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

Scildon voert al vele jaren een actief beleid op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). Medewerkers van Scildon worden op zoveel 

mogelijk manieren betrokken bij de activiteiten voor 

Sherpa. Sherpa is een instelling in de regio Hilversum 

die mensen met een beperking ondersteunt. Sherpa 

en Scildon werken al ruim acht jaar samen.

ENERGIENEUTRAAL
Als ondertekenaar van het klimaatakkoord is 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 

(CO2) een belangrijk thema. Scildon streeft een CO2-

neutrale bedrijfsvoering na. Onze totale CO2-uitstoot 

(directe en indirecte emissies) in 2021 is 17 ton. 

Scildon neutraliseert de CO2-emissie (de footprint) 

door het kopen van ‘Verified Carbon Standard 
Credits’. Hiervoor ontvangt Scildon een certificaat van 

Groenbalans.

DUURZAAM BELEGGEN
Scildon hanteert in het kader van duurzaamheid 

een aantal principes en uitgangspunten voor haar 

beleggingsbeleid. 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 bepalen we per thema en 

sector welke bedrijven niet goed presteren en welke 

niet voldoen aan de beleidsprincipes van Scildon. 

Deze bedrijven plaatsen we op een zogenaamde 

uitsluitingenlijst. Scildon heeft geen directe 

beleggingen in Rusland, Belarus of Oekraïne. 

Klant en adviseur kunnen zelf ook duurzame keuzes 

maken bij de selectie van beleggingsfondsen. 

Via de tool ‘duurzame fondsvergelijker’ op de 

corporate website kunnen zij zelf inregelen welke 

duurzaamheidscriteria zij relevant vinden.

De solvabiliteit van 

Scildon is met 192% 
per einde jaar robuust.

Scildon staat onder toezicht 
van DNB en AFM.
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KERNCIJFERS 
(IN MILJOENEN EURO’S)

SOLVABILITEIT

Scildon is al jaren een 

onderneming met een sterke 

balans. Onder het Solvency II 

regime laat de onderneming, 

ondanks de aanhoudend 

lage rente, een robuuste 

solvabiliteitsratio zien. 

Per 31 december 2021 bedroeg 

deze 192% (2020: 178%).

Solvabiliteit
Beschikbare financiële middelen 174 169 177

Solvabiliteit kapitaalvereiste 91 95 84 

Solvabiliteitsratio 192% 178% 210% 

Balans
Totaal activa 2.508 2.334 2.263 

Verzekeringscontracten 2.256 2.088 2.043 

Eigen vermogen 169 169 159

Totaal geïnvesteerde financiële activa 2.478 2.306 2.238

Aandelen 1.591 1.355 1.126

Obligaties overheid 457 525 695

Obligaties private sector 412 412 403

Overige  18 14 14

Resultatenrekening
Bruto premies  266 250 229

Uitgaande herverzekeringspremies -23 -21 -19

Netto premies 243 229 210

Beleggingsresultaten 186 83 239

Netto uitkeringen -234 -214 -217

Bruto mutatie voorziening voor levensverzekering -168 -45 -149

Operationele kosten -28 -35 -35

Resultaat voor belastingen -1 17 48

Aantal polissen (in duizenden) 218 203 179

NPS score 26 25 19

Kostenratio % 9,4 12,4 12,8

Dividend 6 0 6



VOORUITBLIK 2022
Na vaststelling van de jaarrekening, is de situatie in de wereld in snel tempo 

veranderd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Naast het feit dat dit een 

humanitaire ramp van ongekende omvang lijkt te zijn, verwachten wij dat ook op 

lange termijn de gevolgen voor de wereldeconomie groot zullen zijn.

Mede door hoge energieprijzen en de naweeën van de coronapandemie neemt de 

inflatie sterk toe. Met naar verwachting een rentestijging als gevolg. De huizenmarkt 

verkrapt verder door sterk stijgende prijzen en tekortschietend nieuw aanbod. 

Met als gevolg een daling van het aantal hypotheektransacties. De ORV-markt 

is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de huizen- en hypotheekmarkt. De 

hypotheekgebonden ORV-productie staat onder druk. Maatschappelijk is er meer 

belangstelling voor de noodzaak van een ORV. De nazorg wordt belangrijker. En 

deelmarkten zoals de huurdersmarkt, ORV voor compagnons en ORV als motief voor 

het betalen van de erfbelasting worden in 2022 verder ontwikkeld.

De spaarquote is in 2021 enorm gestegen door de beperkte consumptie-

mogelijkheden. De verwachting is dat in 2022 de consumptieve bestedingen 

weer zullen toenemen. Maar door de vooralsnog lage rente zal de belangstelling 

voor beleggen blijven. Wat de invloed is van de genoemde oorlog op het 

beleggingsklimaat is onzeker. 

De markt voor collectief pensioen op basis van beschikbare premieregelingen 

groeide de afgelopen jaren sterk. Na een teruggang tijdens de pandemie zal 

er naar verwachting in 2022 weer meer belangstelling komen voor beschikbare 

premieregelingen. In 2022 zal Scildon de vruchten plukken van het nieuwe platform 

voor Scildon Pensioen. En met de verdere uitrol en completering van nieuwe portalen 

zijn foutloze processen en een kostenefficiënte dienstverlening naar werkgevers en 

adviseurs gewaarborgd. 

Het stroomlijnen en verder digitaliseren van de processen rondom ORV en 

beleggingsverzekeringen krijgt in 2022 prioriteit. We gaan onze klant- en 

adviseursportalen moderniseren, zodat er meer interactie online mogelijk wordt. 

Online waar het kan en persoonlijk waar dat helpt en nodig is. De aandacht van 

de organisatie voor digitalisering van processen en portalen maakt het mogelijk de 

groeistrategie voort te zetten.

Juist in deze onzekere tijd is er behoefte aan goed financieel advies. Zowel bij 

particulieren als bij bedrijven. Dit geldt zowel voor advies over overlijdensrisico en 

vermogensopbouw en zeker ook voor pensioenvoorzieningen. 


