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Voorwoord  

Leren, ontwikkelen en (verder) groeien 
Het doet ons genoegen om u hierbij het verslag van de Raad van Bestuur over 2019 van 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A. te presenteren. We kijken met tevredenheid terug op het 

jaar 2019. Het financieel resultaat vóór belastingen is, mede door betere schade- en 

beleggingsresultaten, sterk verbeterd van een verlies van € 6,2 mln. in 2018 naar een winst 

van € 3,7 mln. in boekjaar 2019. De totale bedrijfskosten zijn met bijna 10% gedaald tot € 27,3 

mln. Over geheel 2019 zien we een positieve trend in ons bedrijf. Naast de financiële 

resultaten is de tevredenheid van onze klanten en medewerkers positief ontwikkeld. 

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van onze medewerkers, processen en data. Dit 

om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn, maar zeker ook om onze operationele – en compliance 

risico’s nog beter te kunnen beheersen en de kosten te verlagen. In dit kader is in het najaar van 2018 

het bedieningsconcept voor particuliere klanten gewijzigd. Een belangrijk deel van onze adviseurs in 

de winkels focust zich in belangrijke mate op (onderhouds)gesprekken met klanten. Andere teams 

handelen inkomend telefoon- en emailverkeer en overige administratieve taken af. Een beproefd 

concept, ook de zakelijke dienstverlening is vanaf begin 2018 op deze wijze ingericht.  

 

Het resultaat hiervan is dat het aantal klantgesprekken in de winkels of op (klant)locatie ten opzichte 

van voorgaande jaren fors is toegenomen en de telefonische bereikbaarheid verder is verbeterd. 

Daarbij weten klanten ons voor eenvoudige zaken steeds beter via de online kanalen (Univé App, 

unive.nl en email) te vinden. Klanten ervaren dat ze eenvoudig en snel hun zaken (zelf) kunnen regelen, 

zijn meer tevreden over de dienstverlening en meer bereid om Univé aan te bevelen.  

 

Het verder digitaliseren van (administratieve) processen, het verantwoord gebruik van beschikbare 

data, het inzetten van robots en machine learning helpt ons om veel low-impact activiteiten 

(kosten)efficiënt te kunnen uitvoeren. Er ontstaat daardoor meer tijd om in te zetten voor high-impact 

klantcontacten. Hierdoor zijn we ook in staat om medewerkers in hun kracht te zetten; iedere dag 

opnieuw er staan voor onze klanten, deze van goed advies voorzien en ze zo helpen in hun behoefte 

en zoektocht naar zekerheid. 

 

De medewerkers zijn de belangrijkste schakel in het contact met onze klanten. Zij kennen de regio 

en/of branche waarin onze klant werkt het best. Wij zijn samen met onze medewerkers in staat als 

lerende organisatie onze dienstverlening continu te verbeteren en te beheersen. Er zijn zeker nog 

wensen om het voor medewerkers makkelijker te maken om hun gesprekken met klanten te kunnen 

voeren, de gesprekken meteen vast te kunnen leggen en te verwerken en klanten op heldere wijze 

over hun situatie te informeren.  

 
Wij faciliteren en motiveren medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Het management en wij 

als Raad van Bestuur zijn voortdurend met medewerkers in gesprek over hun ontwikkeling, leren van 

ervaringen en prestaties. We verwachten, stimuleren en ondersteunen ze zodat ze regie nemen over 

hun eigen duurzame inzetbaarheid.  
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Daarbij is er aandacht en ruimte om nieuwe vaardigheden, competenties en initiatieven te 

ontwikkelen. Samen werken we zo aan een vitale en wendbare organisatie met vitale medewerkers. 

Op deze wijze kunnen we de waarde voor klanten, medewerkers en de organisatie verder laten 

groeien!  

Het strategische programma ‘De Kracht van Univé’ vormt hierbij het kompas;  

het vanuit een coöperatieve identiteit samen met onze leden risico’s voorkomen, gevolgen beperken en 

wat er overblijft goed verzekeren. Naast verzekeringen bieden we daarom diensten en producten die 

risico’s verkleinen en die leed voorkomen. We zijn fysiek aanwezig in de buurt, en online altijd dichtbij. 

Het financieel resultaat vóór belastingen is, mede door betere schade- en beleggingsresultaten, sterk 

verbeterd van € 6,2 mln. (negatief) in 2018 naar € 3,7 mln. (positief) over het boekjaar 2019. De totale 

bedrijfskosten zijn met bijna 10% gedaald tot € 27,3 mln. Deze daling vloeit onder andere voort uit de 

herinrichting van de particuliere dienstverlening. Dit is destijds gepaard gegaan met een beperkte 

daling van arbeidsplaatsen en het herschikken van winkels in de verschillende regio’s. In 2018 was er 

ook nog sprake van projectmatige kosten voor uitvoeren van hersteladviezen en nazorgactiviteiten 

alsmede het borgen van kwaliteit in de reguliere processen. 

 

De omzet uit bemiddelen staat onder druk. Er is sprake van een kleine stijging van 0,8% ten opzichte 

van 2018. De prijsconcurrentie op autoverzekeringen is hevig. In 2019 is er sprake van een krimp van 

het aantal autoverzekeringen. Dit zet in veel gevallen ook een totaalpakket onder druk. De opbrengst 

uit (advies)DienstVerleningsOvereenkomsten (DVO’s) (m.n. uitvaart, hypotheek en arbeidsongeschikt-

heidsverzekeringen) is met 35% gestegen tot € 0,45 mln.  

 

Het resultaat uit beleggingsactiviteiten is als gevolg van gunstige marktontwikkelingen goed te 

noemen. In 2019 is er sprake van een nettorendement van ruim € 1,8 mln. (2018: € 0,1 mln. verlies). 

In 2018 is het resultaat uit verzekeren sterk beïnvloed door een grote storm op 18 januari (€ 3,4 mln. 

schadelast) en meerdere grote schades. Het resultaat uit verzekeren over 2019 bedraagt ruim € 4 mln. 

(positief). In 2018 was er sprake van een verlies van bijna € 1 mln. In 2019 is er sprake geweest van een 

gunstig schadeverloop, zonder echt grote calamiteiten. 

 
Eind februari 2020 werd bekend dat er in Nederland een eerste patiënt positief op het coronavirus 

(COVID-19) was getest.  Vanaf 12 maart 2020 werden er verregaande maatregelen door de overheid 

afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Uiteraard zullen de gevolgen 

van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus ook voor Univé Stad en Land wezenlijke impact 

hebben op de ontwikkelingen binnen ons bedrijf in het jaar 2020. Univé Stad en Land heeft, in lijn met 

de richtlijnen vanuit de overheid, maatregelen getroffen om haar bijdrage te kunnen leveren aan het 

zo veel als mogelijk voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus. Onze medewerkers 

werken vrijwel volledig vanuit huis. Onze systemen zijn daarop berekend, een zeer groot deel van hun 

werkzaamheden kunnen onze medewerkers ook vanuit een thuislocatie probleemloos blijven 

uitvoeren. En daarnaast staat een aanzienlijk deel van onze dienstverlening digitaal ter beschikking: 

we zijn onveranderd via de Univé-App, de telefoon en het internet dichtbij en bereikbaar. De 

continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten blijft daarmee, ook in deze uitzonderlijke 

omstandigheden, op een hoog niveau geborgd.  
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Hoewel de marktomstandigheden in 2020 door ons als zeer uitdagend worden beschouwd hebben wij 

er dan ook het volste vertrouwen in dat Univé Stad en Land ook dit jaar een uitstekende 

dienstverlening aan haar klanten kan blijven bieden. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij 

als samenleving nu verkeren kunnen onze klanten er op vertrouwen dat wij, samen met onze 

medewerkers, ook in 2020 de zekerheid blijven bieden die zij van ons gewend zijn. 
 

De impact op de financiële prestaties over 2020 is, onder meer door de onzekerheden op de financiële 

markten, op dit moment moeilijk in te schatten. In het hoofdstuk Toelichting op het financieel resultaat 

staat een nadere toelichting over de verwachtingen voor het boekjaar 2020. 

 

We blijven de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet volgen.  

 

Tot slot willen we met name onze medewerkers bedanken voor hun inzet en toewijding over 2019 

maar zeker ook in deze bijzondere periode waarin het overgrote deel van onze medewerkers vanuit 

huis werkt. Juist nu mogen we samen concluderen dat we dicht bij elkaar staan, elkaar weten te vinden 

en oog voor elkaar en ieders vitaliteit te hebben. We zijn een vitale en financieel gezonde organisatie.  

Samen komen we hier sterker uit. Heel veel dank voor jullie bijdrage aan de positieve ontwikkelingen 

binnen Univé Stad en Land.  

 

Ook een woord van dank aan de Ledenraad, de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad 

voor hun waardevolle bijdrage het afgelopen jaar. Univé Stad en Land is van ons allemaal!  

 

De Raad van Bestuur, 

Pieter-Jan Varekamp 

Ronald Booijink 

  



 

 

 

 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A., Jaarverslag 2019  
Pagina 7/101 

 

 

 

 

 

 

 

DIT IS UNIVÉ STAD EN LAND 

 
  



 

 

 

 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A., Jaarverslag 2019  
Pagina 8/101 

Profiel 

Verleden, heden en de toekomst 
In 1900 is in de omgeving van Wilp (Gld) een onderlinge Waarborg Maatschappij opgericht met als 

doel om als buren met elkaar risico’s te spreiden. Hierdoor bleven de financiële consequenties van 

brand binnen de perken. In de jaren zestig is gestart met het bemiddelen voor andere 

verzekeringsproducten, hetgeen met name na het ontstaan van het landelijke Univé label (begin jaren 

negentig) een grote vlucht heeft genomen. 

 

Anno 2019 omvat het werkgebied van Univé Stad en 

Land het zuidoostelijk deel van de provincie Groningen, 

de Hondsrug in Drenthe, regio Hoogeveen, het 

westelijk deel van Overijssel, de Noord-Veluwe, de 

Stedendriehoek en het knooppunt Arnhem-Nijmegen. 
 

De vele rechtsvoorgangers van de huidige organisatie 

hebben, zonder de coöperatieve grondslag prijs te 

geven, steeds tijdig geanticipeerd op de 

ontwikkelingen in de markt, waardoor er thans sprake 

is van een solide financiële basis en een goede 

marktpositie.  

 

Univé Stad en Land wil haar marktpositie verder 

verstevigen door zich te ontwikkelen als coöperatief 

zekerheidsmerk met een grotere toegevoegde waarde 

voor particulieren en de klein zakelijke markt door 

samen ongewenste risico’s te voorkomen, gevolgen te 

beperken en die voor de rest gewoon goed te verzekeren. 
 

Univé Stad en Land B.V. bemiddelt in haar werkgebied als Regionale Univé voor N.V. Univé Schade en 

N.V. Univé Zorg (distributieovereenkomst met VGZ). Naast de bemiddeling voor deze Univé gelabelde 

producten bemiddelt zij ook voor de eigen brandverzekeraar Univé Stad en Land Brandverzekeraar 

N.V. en voor tal van andere aanbieders van (complexe) financiële producten. Wij doen dit voor zo’n 

217.000 relaties (totaal Univé 1,6 mln.) met in totaal 670.000 polissen (totaal Univé ruim 4 mln.).  

 
De volgende entiteiten vormen samen Univé Stad en Land; 

• Coöperatie Univé Stad en Land U.A., ledenorganisatie, vermogen, aandeelhouder van; 

• Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V., brandverzekeraar; 

• Univé Stad en Land B.V., intermediair; 

• Univé Stad en Land Organisatie B.V., personeel en middelen; 

• Stad en Land Participaties B.V., aandeelhouder minderheidsdeelneming(en). 
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Kerncijfers 

Univé Stad en Land in cijfers 

   
* (gem.) aantal werkzame personen (loondienst en inhuur) in 2017 en 2018 hoger als gevolg van projectmatige activiteiten   

In € 1.000 2019 2018 2017

Coöperatie Univé Stad en Land U.A. (geconsolideerd)

Aantal leden 89.073 88.141 88.056 

Eigen vermogen 44.502 41.396 46.235 

Weerstandvermogen (eigen vermogen/verdiende premie) 159% 155% 174%

% beleggingen/ (eigen vermogen+technische voorzieningen) 62% 62% 59%

Resultaat vóór afschr., onger. waardemutaties beleggingen en belastingen 3.261 (4.956) (979)

Resultaat vóór belastingen 3.725 (6.189) (1.446)

Resultaat na belastingen 3.106 (4.839) (952)

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.

Aantal verzekerden ultimo 89.073 88.141 88.056 

Premiestand ultimo 28.431 27.296 26.899 

Verdiende premie 27.938 26.766 26.646 

% herverzekeringspremie / verdiende premie 15% 15% 15%

Schadepercentage bruto huidig tekenjaar 39% 61% 43%

Schadepercentage bruto boekjaar (incl. oude jaren) 34% 60% 43%

Schadepercentage netto boekjaar (incl. oude jaren) 40% 60% 42%

Kostenratio (kosten/bruto verdiende premie) 36% 38% 38%

Solvency II ratio (vóór voorstel dividenduitkering)

Aanwezig (herberekend) kapitaal 35.196 31.737 32.646 

Kapitaalseis (SCR) 15.764 15.879 18.540 

Ratio 223% 200% 176%

Univé Stad en Land B.V. - financieel dienstverlener -

Aantal relaties 217.284 221.862 220.297 

Aantal polissen 669.706 668.751 670.915 

Gemiddeld aantal polissen per relatie 3,08 3,01 3,05 

Omzet assurantie- en hypotheekbemiddeling 15.221 15.238 14.863 

Waarvan Univé productlabel 86% 84% 82%

Univé Stad en Land Organisatie B.V. - personeel en middelen -

Bedrijfskosten totaal 27.526 30.427 30.298 

Afschrijvingen 285 283 732 

Bedrijfskosten excl. afschrijvingen 27.241 30.144 29.566 

% personeelskosten van kosten excl. afschrijvingen 73% 76% 64%

Aantal werkzame personen ultimo * 294 327 384 

Aantal werkzame personen ultimo uitgedrukt in fte * 242 269 313 

Aantal werkzame personen gemiddeld uitgedrukt in fte * 252 297 296 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 4,4% 5,9% 4,5%
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Onderdeel van Univé Formule 

De Kracht van Univé 
Hoe zit Univé in elkaar? 

Univé Stad en Land maakt als Regionale Univé deel uit van de Univé Formule.  

Regionale Univé’s (9 entiteiten) en de Univé Groep werken op organisatorisch vlak nauw 

samen en vormen samen de Univé Formule. In juridische zin staan Regionale Univé’s en de 

Univé Groep los van elkaar: een Regionale Univé is een zelfstandige rechtspersoon.  

Het moederbedrijf in de Univé Groep is Coöperatie Univé U.A (verder ook wel: de coöperatie). 

Daaronder vallen de dochterondernemingen N.V. Univé Schade, N.V. Univé Her, Univé Diensten B.V. 

en Univé Services B.V.. Coöperatie Univé is bestuurder van twee stichtingen: Stichting Univé 

Rechtshulp en Stichting Univé Helpt. Coöperatie Univé werkt exclusief samen met de Regionale Univé’s 

op het gebied van schadeverzekeringen en met Coöperatie VGZ U.A. op het gebied van 

zorgverzekeringen.  

 

In 2019 is de fusie tussen Univé Regio+ en Univé Hollands Noorden tot Univé Noord-Holland afgerond. 

Vanaf 1 januari 2020 vormen Univé Zuid-Holland en Univé Leksprong samen Univé Het Groene Hart. 

Het is te verwachten dat het aantal Regionale Univé’s de komende jaren verder zal afnemen tot ca. 5-

6 entiteiten. 

 

 

 
 

Wanneer we in dit verslag spreken over Univé Groep bedoelen we daarmee Coöperatie Univé U.A. en 

de met haar verbonden dochterondernemingen en stichtingen. Waar in dit verslag wordt gesproken 

over Univé (Formule) bedoelen we daarmee Univé Groep en de Regionale Univé’s gezamenlijk.  
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Missie & visie 

Elkaar helpen. Ook als het even wat minder gaat. Dat is waar Univé voor staat.  

Vanuit deze gedachte werken we nog steeds. We zijn een coöperatie en dat betekent: risico's delen. 

Onze klanten zijn tegelijk ook onze leden: samen zijn we Univé. Als er iets misgaat zijn we er voor 

elkaar. Storm, brand, ongelukken: als het nodig is staan we er dezelfde dag nog. We helpen met geld. 

Met praktische ondersteuning. En een luisterend oor.  

 

Maar: veel liever voorkomen we dat er iets misgaat. Want persoonlijk leed kun je niet verzekeren. 

Daarom bedenken we, samen met onze leden, nieuwe, slimme producten. Zoals een sensor om 

schoorsteenbrand te voorkomen.  

 

Wij kunnen dit doen, omdat we letterlijk dichtbij onze leden zijn. Onze mensen en onze winkels zitten 

altijd in de buurt. We kennen de omgeving en de bedrijven van onze leden. We snappen wat de 

mensen bezighoudt en weten de juiste lokale expertise bij elkaar te brengen. Daardoor kunnen we 

echt iets betekenen. En dat is wat we het liefste willen.  

 

We doen zelf ook mee. Met Stichting Voor Elkaar (Univé Stad en Land) en Stichting Univé Buurtfonds 

(Univé Formule) ondersteunen we lokale, kleinschalige initiatieven. Projecten die helpen risico’s te 

voorkomen of schade te beperken. Of die bijdragen aan het welzijn of prettig samenleven in de buurt.  
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Strategische doelen 

“De Kracht van Univé” is: risico’s voorkomen, gevolgen beperken en wat er overblijft goed 

verzekeren. Naast verzekeringen bieden we daarom diensten en producten die risico’s 

verkleinen en die leed voorkomen. We zijn fysiek aanwezig in de buurt, en online altijd 

dichtbij. Onze ambitie is verwoord in de volgende strategische doelen. 

De meest persoonlijke omnichannel-dienstverlener 
Wij zijn persoonlijk en dichtbij. Niet alleen in onze winkels, maar ook aan de telefoon, op sociale media 

en via de Univé-App. We selecteren onze medewerkers op hun vermogen om klanten echt te helpen, 

en we zorgen dat ze zich daarin kunnen blijven ontwikkelen. Zodat we onze klanten de beste 

ondersteuning kunnen geven – ongeacht hoe ze contact met ons opnemen.  

 

De klant ervaart meerwaarde als lid van de coöperatie 

De behoefte van onze leden is de basis van alles wat we doen. Dus voeren we gesprekken met onze 

leden, om te leren wat die behoefte is. We organiseren ontmoetingen met en tussen leden uit de 

buurt, waarbij we open gesprekken stimuleren en onderlinge verbondenheid ondersteunen. Dat 

versterkt hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Wij sluiten geen doelgroepen uit, maar we richten 

ons met onze producten en diensten primair op gezinnen, ZZP’ers, mkb en agrarische bedrijven. 

 

Beter geworteld in de gemeenschap 

Univé komt voort uit één van de eerste coöperatieve verzekeraars. Hierbij speelden de lokale 

gemeenschappen een belangrijke rol. Maar ook nu willen mensen graag prettig samenleven in hun 

buurt. Univé helpt daarbij door op allerlei andere manieren actief in de buurt te zijn (zie ook het 

hoofdstuk ‘Midden in de maatschappij’).  

 
Naar een vitaal zekerheidsmerk (adaptief, flexibel, toekomstbestendig) 
Wij organiseren zekerheid samen met onze leden. Dat doen we door, naast onze verzekeringen, 

nieuwe diensten en producten aan te bieden die ongewenste risico’s voorkomen en gevolgen 

beperken. Zoals een schoorsteenveegservice of het controleren van brandblussers. En door ons bedrijf 

voortdurend moderner en efficiënter te maken, blijven we ook in de toekomst een vitale organisatie. 

Als coöperatie zonder winstoogmerk, met twee benen in de samenleving, zijn wij wendbaar en altijd 

in staat de juiste oplossing voor onze leden te vinden. 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR 
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Onze dienstverlening 

Stevig fundament staat 

Als Univé Formule en Univé Stad en Land organiseren wij zekerheid, samen met de klant. Onze 

strategie richt zich op risico’s voorkomen, gevolgen beperken en die voor de rest gewoon goed 

te verzekeren. Om de benodigde ‘verbouwing’ naar het zekerheidsmerk Univé te kunnen 

maken is een stevig fundament noodzakelijk.  

Als Univé Stad en Land hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan een stevig fundament. 

Zo is fors geïnvesteerd in de kwaliteit van onze medewerkers, processen en data. In 2019 zien 

we een verdere verbetering van de resultaten door een hogere klant- en 

medewerkerstevredenheid en een goed financieel resultaat. Samen met klanten en 

medewerkers bouwen we de komende jaren verder aan het zekerheidsmerk Univé. 

Online belangrijk, winkels en adviseurs maken het verschil 

Aan de ontwikkeling van onze omnichannel-strategie hebben we veel aandacht besteed. Zodat onze 

klanten ons nu en in de toekomst kunnen bereiken op de manier die op dat moment het beste bij hen 

past. Over alle kanalen heen willen we onze klanten dezelfde ervaring geven.  

 

Voor Univé Stad en Land is inzichtelijk gemaakt welke kanalen er voor welke activiteiten (zowel 

inkomend als uitgaand) worden gebruikt. Dit geeft goed inzicht in de mogelijkheden om het aantal 

low-impact contacten te verminderen door betere communicatie en output. Daarnaast zien we 

mogelijkheden om onze dienstverlening verder te optimaliseren door in te zetten op digitalisering en 

gebruik van data. Door simpele processen te automatiseren, kunnen we onze medewerkers inzetten 

waar deze het meest waardevol zijn. 

 
Persoonlijk contact 

Persoonlijk contact over lastige, leuke of emotionele zaken blijft belangrijk voor onze klanten en voor 

ons als Univé Stad en Land. Deze high-impact contacten met onze adviseurs aan de telefoon, in de 

winkel of op (klant)locatie geven een meerwaarde aan de beleving van de klant.  

 

Zakelijk en agrarisch 

In de zakelijke dienstverlening is vooral behoefte aan direct contact, de klant wil met zijn adviseur in 

gesprek over zijn telkens veranderende (bedrijfs)risico’s. De adviseurs hebben een eigen portefeuille 

in beheer waar zij direct relatieverantwoordelijk voor zijn. Waar nodig wordt specifieke kennis 

ingebracht, zoals bijvoorbeeld bij inkomensverzekeringen en/of branchekennis. De adviseurs worden 

ondersteund door een regionale Ondernemersdesk in Staphorst en Apeldoorn. Zij zorgen voor 

adequate voorbereiding en afhandeling van klantbezoeken en nemen eenvoudige klantvragen en -

contacten over van de adviseur. Zo kan de adviseur doen waar de meeste waarde voor de klant en de 

organisatie ligt; het aantal afspraken met klanten en de klanttevredenheid laat een flinke stijging zien. 
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Particulier 

De particuliere adviseurs zijn onze gezichten in de winkels, hier willen wij graag onze klanten 

ontvangen voor waardevolle gesprekken. Voor de gesprekken over voorkomen, beperken en gewoon 

goed verzekerd zijn, beschikken we over hiertoe goed opgeleide en vaardige adviseurs. Deze nemen 

de tijd om stap-voor-stap samen met de klant relevante zaken te bespreken. Voor het maken van deze 

afspraken kan de klant gebruik maken van een online agenda waar de beschikbaarheid van de adviseur 

zichtbaar is. Daarnaast nodigen wij op basis van (data- en risico)analyses klanten uit om samen met de 

adviseur (periodiek) hun klantsituatie en lopende verzekeringen door te spreken. De particuliere 

adviseurs worden ondersteund door het team COP (Commerciële Ondersteuning Particulieren). Zij 

zorgen voor een verdere afhandeling van klantgesprekken en nemen bijvoorbeeld eenvoudige 

klantvragen en -contacten, inclusief inkomende email, over van de adviseur. Zo kan ook de particuliere 

adviseur doen waar de meeste waarde voor de klant en de organisatie ligt; in gesprek zijn met de klant 

over lastige, leuke of emotionele onderwerpen. Wij zien een forse stijging van het aantal afspraken in 

onze winkels en ook hier neemt de klanttevredenheid toe. De digitale ondersteuning van de adviseur 

voorafgaand, tijdens en na het gesprek met de klant vormt een belangrijk verbeterpunt in 2020. 

Hiermee beogen we de klanttevredenheid en de efficiency (incl. reproduceerbaarheid advies) verder 

te verbeteren. 

 

Financieel advies 

Univé Stad en Land staat ook voor diensten op het gebied van financieel advies, zoals bijvoorbeeld bij 

het aangaan of wijzigen van een hypotheek. Dit zijn vaak lastige, complexe vraagstukken waar klanten 

graag goed in begeleid willen worden. Wij zien deze diensten als belangrijk deel van onze strategie en 

investeren daarom de komende jaren in actuele kennis en inzichten, vaardige medewerkers en een 

goed (ook digitaal) productaanbod. Hiertoe zoeken we samenwerking om kennis en benodigde 

schaalgrootte efficiënt te organiseren.  

 

Adviescentrum (telefonie) 

In veel gevallen vinden klanten het prettig om even snel telefonisch contact te zoeken. Hiervoor staat 

ons Adviescentrum gereed. We blijven investeren in medewerkers en processen om de 

klanttevredenheid en bereikbaarheid verder te vergroten en tegelijk ook commercieel effectiever te 

kunnen zijn. De telefonische bereikbaarheid is het afgelopen jaar verder toegenomen. 

Het verder voorkomen van vermijdbare low-impact contacten alsmede het toenemende gebruik van 

online kanalen geeft strategisch ruimte om ook andere activiteiten binnen het Adviescentrum te 

ontwikkelen zoals bijvoorbeeld het outbound bellen. Het betreft hier (het maken van afspraken voor) 

klantonderhoud en op basis van beschikbare klantinformatie het doen van gerichte adviesvoorstellen 

en zelfs het voeren van totaaladvies gesprekken. Het Adviescentrum heeft als doelstelling om de 

‘grootste winkel’ van Univé Stad en Land te worden.  

 

Univé-App steeds completer en relevanter 

Met de Univé- App hebben onze klanten ons advies, onze producten en hun eigen 

verzekeringsgegevens letterlijk in hun broekzak. Zo kunnen onze klanten erop vertrouwen dat hulp van 

Univé altijd dichtbij is. De functionaliteit van de Univé-App wordt op basis van de behoeften van onze 

klanten steeds verder uitgebreid. Alles wat we aanbieden via de website, kunnen onze klanten nu ook 

in de Univé-App regelen: verzekeringen afsluiten, gegevens aanpassen en schade melden. Zo hebben 

onze klanten over alle kanalen dezelfde persoonlijke ervaring én krijgen ze dienstverlening op maat.  
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In 2019 is de Univé-App uitgebreid met de Vakantiedokter en Pechhulp. Zo is er altijd een Nederlandse 

arts binnen handbereik, een tolk die onze klanten bijstaat in het ziekenhuis, een monteur die de auto’s 

van onze klanten ter plekke repareert of iemand die vervangend vervoer voor hen regelt.  

De uitbreiding van de Univé-App maakt het makkelijker om snel zaken te regelen met Univé. Dat 

scheelt tijd en vragen. De klanttevredenheid en het gebruik van de Univé-App is dan ook enorm 

toegenomen.  

 

Onze producten 

Wij focussen ons op duurzame klantrelaties. Dat doen we onder meer door onze producten zo goed 

mogelijk op de behoeften en wensen van klanten af te stemmen. Dit is een continu proces met onze 

klanten, onze adviseurs en de (product)aanbieders. 

 

Brandverzekeringen 

Het aandeel allrisk dekkingen voor particuliere verzekerden neemt verder toe. Wij zien dat veel klanten 

online en in persoonlijke adviesgesprekken bewust kiezen voor deze uitgebreidere dekking. Nagenoeg 

alle woonverzekeringen worden afgesloten bij onze eigen brandverzekeraar Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V. 

 

In de zakelijke markt zijn aanbieders flink kritischer geworden ten aanzien van de risico’s en de op 

grond daarvan aan verzekerden gestelde eisen. Dit resulteert onder andere in premiemaatregelen en 

geeft veel dynamiek in de markt en leidt tot extra werkzaamheden voor onze adviseurs. Samen met 

onze eigen brandverzekeraar kijken wij ook naar de voorwaarden en naar mogelijkheden om binnen 

de gestelde risicobereidheid van de verzekeraar risico’s bij de eigen verzekeraar onder te brengen. 

Waar nodig worden niet passende risico’s ondergebracht bij andere verzekeraars. 

 

Autoverzekeringen 

De doorgevoerde premieverhogingen op de autoverzekeringen vanaf najaar 2018 per 

prolongatiedatum hebben zoals vooraf verwacht flink druk gezet op de concurrentiepositie. Wij zien 

in 2019 een aanzienlijke uitstroom van autoverzekeringen, hetgeen vaak leidt tot een heroverweging 

op het totale verzekeringspakket door de klant. Samen met N.V. Univé Schade kijken we onder meer 

op basis van data-analyses naar gerichte maatregelen om de effecten van premiestelling op onze 

concurrentiepositie en onze (totale) portefeuille te beperken. 

 

Zorgverzekeringen 

Mede door een actieve (advies)campagne en een gunstige prijsstelling van de zorgverzekeringen 

(Univé gelabelde producten, VGZ als aanbieder) hebben we in de afgelopen zorgcampagne een mooie 

groei van het aantal zorgverzekerden weten te realiseren. Dit is mede te danken aan het succes van de 

ZorgCheck. Iedereen wil een zorgverzekering die perfect past, hier helpt Univé bij. In de ZorgCheck zijn 

alle zorgverzekeringen van Univé opgenomen. De online ZorgCheck helpt de juiste zorgverzekering te 

kiezen door een aantal simpele vragen te stellen. Voor sommige mensen is de keuze voor een 

zorgverzekering iets dat ze graag snel en online afhandelen. Voor anderen, met specifieke vragen en 

zorgbehoeften, is er de live ZorgCheck. De klant kan in één van onze winkels of telefonisch vragen 

stellen aan een medewerker van Univé. Zo komen steeds meer mensen in aanraking met de 

persoonlijke dienstverlening van Univé. 
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Bouwen aan zekerheid binnen een coöperatieve omgeving 

Univé is een Coöperatie. We vinden het belangrijk om recht te doen aan onze coöperatieve grondslag, 

en zo te werken aan de Coöperatie van de toekomst. We betrekken onze leden bij de uitwerking 

daarvan, door goed te luisteren naar de behoeften en de wensen die bij hen leven.  
 

We leven in een wereld die continu verandert. Nieuwe digitale mogelijkheden bieden kansen om 

mensen dichter bij elkaar te brengen en te helpen. Daarom experimenteren we met nieuwe vormen 

van zekerheid bieden. Waarbij het uitgangspunt steeds is: beperkt het schade of voorkomt het risico’s? 

Met innovatieve producten en diensten willen we onze leden meerwaarde bieden. We innoveren niet 

om het innoveren zelf, maar om onze strategie in de praktijk te brengen.  

 

Ook in 2019 hebben we als Univé Formule veel initiatieven ontplooid om onze strategie “De Kracht 

van Univé” verder vorm te geven. Er zijn nieuwe producten in de markt gezet op het gebied van 

voorkomen en beperken. Univé blijft zo steeds verder innoveren naar een merk dat zekerheid biedt.  

 
Veilig Wonen 

Met het veilig wonen abonnement helpt Univé ongemakken zoals inbraak, lekkage, brand of verstopte 

leidingen te voorkomen en de vervelende gevolgen zoveel mogelijk te beperken.  

Ook biedt Veilig Wonen zaken als rookmelders, brandblussers, dievenklauwen en een alarmsysteem. 

Klanten kiezen uit verschillende diensten om hun huis veiliger te maken tegen aantrekkelijke tarieven, 

en ontvangen direct korting op hun woonverzekering bij Univé Stad en Land. 
 
Sensoren die brand voorkomen of gevolgen beperken  

Schoorsteenbranden komen gemiddeld 2.000 keer per jaar voor en ze richten veel schade aan. Brand 

is traumatisch en levensgevaarlijk. Dit leed willen we voorkomen. Univé heeft in 2019 aan een 

schoorsteensensor gewerkt: een sensor die brand voorkomt of brand snel signaleert om de gevolgen 

te beperken. Eind 2019 was het prototype af en hebben we de eerste sensoren geplaatst bij 

huishoudens met een kachel. Deze testen we tot april 2020. De sensor meet of er problemen ontstaan 

en zo ja, hoe. Zodat je erbij bent voordat het te laat is. Univé wil de sensor in 2020 verder 

doorontwikkelen. In 2019 zijn we ook gestart met het experimenteren met sensoren voor boerderijen. 

Sensoren die niet alleen stalbranden voorkomen, maar bijvoorbeeld ook diefstal voorkomen en het 

stalklimaat optimaliseren. Hiermee vergroten we de veiligheid en zekerheid voor agrariërs en 

voorkomen we onnodig dierenleed. 
 
Zekerheid met Private Lease 

Met Private Lease weten mensen precies waar ze financieel aan toe zijn. Geen onverwachte uitgaven 

meer aan onderhoud, maar elke maand hetzelfde bedrag voor een auto. Dit biedt zekerheid en 

daarmee rust: alles is goed geregeld. In 2019 zijn we de pilot Private Lease gestart. Met deze dienst 

bieden we klanten een huurcontract voor een auto, inclusief verzekering en belasting. Alleen de 

brandstof betalen klanten zelf.  
 
Rechtshulp; on demand-dienstverlening voorziet in nieuwe behoefte 

Niet iedereen heeft dezelfde verzekeringsbehoefte. Sommige mensen willen geen polis, maar willen 

wel hulp als ze een probleem hebben. Snel en flexibel, tegen betaling, gewoon op het moment dat het 

nodig is. Univé vroeg zich af: hoe kunnen wij deze mensen helpen?  
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In 2018 hebben we dan ook geëxperimenteerd met Rechtshulp on demand voor de module Werk en 

inkomen, voor hulp bij arbeidsconflicten. Met succes: in 2019 hebben we deze hulp uitgebreid met de 

module Wonen en kopen. Bijvoorbeeld voor juridische hulp bij consumentengeschillen. Of om een 

huur- of koopovereenkomst te laten nakijken. In 2020 starten we met Rechtshulp on demand voor 

onze zakelijke klanten. 
 
Blijven innoveren door te doen! 

Ons uitgangspunt is dat je alleen kunt leren door te doen. Daarom experimenteren we veel. We kijken 

naar nieuwe technieken, niet alleen voor de nabije toekomst, maar zeker voor de langere termijn. We 

verkennen ook hoe we met data de vragen van klanten direct naar de juiste afdeling kunnen leiden. 

En door middel van handige Internet of things toepassingen proberen we bijvoorbeeld 

schoorsteenbranden te voorkomen door hittesensors te plaatsen. 
 

IT, data en digitalisering 

Binnen de Univé Formule is sprake van geautomatiseerde gegevensverwerking in een gezamenlijk IT-

landschap. Het beheer en de doorontwikkeling ligt bij Univé Services B.V. (onderdeel van Univé Groep). 

Er is sprake van DienstVerleningsOvereenkomsten (DVO) tussen Univé Stad en Land en Univé Groep. 

De kosten van het gebruik en ontwikkeling worden doorbelast door Univé Services B.V. aan Univé Stad 

en Land. 

 

Investeren in veiligheid van IT-systemen 

Univé is om haar klanten te helpen sterk afhankelijk van goed werkende en betrouwbare systemen. 

Daarom investeert Univé in het up-to-date en veilig houden van onze technologie. Univé heeft in 2019 

extra maatregelen genomen om de veiligheid van de systemen te optimaliseren. Naast intensieve tests 

en controles bij de introductie van nieuwe diensten en systemen laten wij de beveiliging van onze IT-

systemen extern toetsen door onder andere ethical hackers.  

 

Data verantwoord inzetten en oprecht verder helpen 

Om onze klanten zoveel mogelijk advies op maat te bieden, hebben we in 2019 onze data-

infrastructuur verder ontwikkeld. Adviseurs hebben toegang tot betere en meer volledige 

klantprofielen. Online kunnen we steeds gerichter adverteren.  

Data zetten we ook op andere plekken in. Zo gebruiken we binnen het verzekeringsbedrijf intelligente 

analyses, op basis van interne- en externe data, om verzekeringsfraude te voorkomen.  

Het gebruiken en verzamelen van klantgegevens brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Los 

van de wetgeving waar we ons vanzelfsprekend aan houden, stellen we onszelf de vraag: hoe willen 

wij omgaan met klantgegevens? Wat past bij Univé en onze klanten? Daarom wegen we bij Univé altijd 

af hoe we verzamelde data gebruiken en met welk doel. Afgelopen jaar hebben we hiervoor een 

ethische commissie ingesteld. Deze commissie toetst of we data verantwoord verzamelen, opslaan en 

inzetten. Dit doen we omdat we zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens van onze klanten willen 

omgaan.  
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Verder automatiseren 

In 2018 is binnen Univé Stad en Land gestart met het automatiseren van simpele, repeterende 

handmatige processen. In 2019 hebben we een flinke stap gemaakt en vier processen volledig 

geautomatiseerd.  

Inmiddels maken ook andere Regionale Univé’s gebruik van deze robots. Zo laten we nu bijvoorbeeld 

’s nachts brieven generen om klanten te wijzen op het feit dat na een schademelding nog aanvullende 

informatie van ze wordt verwacht. Dit is minder foutgevoelig, kan vierentwintig uur per dag en scheelt 

de medewerkers tijd. Tijd die ze kunnen inzetten voor waardevol klantcontact. Samen met de andere 

Regionale Univé’s en Univé Groep onderzoeken we de mogelijkheden om meer simpele, repeterende 

handmatige processen te automatiseren. 
 

Kwaliteit en beheersing 

Kwaliteitsimpuls voor de opzet en het beheersen en verbeteren van processen 

Door de gedane investeringen in kwaliteit zijn we zowel vanuit klant-, kosten- als risico- en compliance 

perspectief beter in staat om onze processen voorspelbaar uit te voeren en waar nodig tijdig bij te 

sturen en/of te verbeteren. Het lijnmanagement neemt meer eigenaarschap voor deze activiteiten. 

Door middel van een In Control Statement geven zij de status van beheersing aan, hetgeen periodiek 

wordt getoetst door de 2e lijns riskofficers. Dit proces blijft continu aandacht vragen van management 

en Raad van Bestuur, met name de resultaatgerichtheid moet nog beter. 

 

Voldoen aan wet- en regelgeving 
Het vertrouwen in het merk Univé is groot, daar zijn we ongelofelijk trots op. Het blijven(d) voldoen 

aan geldende wet- en regelgeving zien wij als coöperatie als een onderdeel van het merk-DNA en het 

vertrouwen van klanten in Univé. Samen met medewerkers en interne specialisten zoeken wij continu 

naar verbetering van onze processen om vanuit klantperspectief een optimale dienstverlening te 

(laten) ervaren, (aantoonbaar) te voldoen aan de geldende externe en interne eisen en het behalen 

van een noodzakelijk duurzaam rendement voor Univé Stad en Land.  

Binnen de Univé Formule worden deze onderwerpen zoveel mogelijk gezamenlijk en projectmatig 

aangepakt. Het implementeren, borgen en beheersen van het naleven van deze eisen ligt 

vanzelfsprekend bij Univé Stad en Land. 

 

In 2019 zijn maatregelen als gevolg van (Europese) eisen aan onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Insurance Distribution Directive (IDD) 

met nieuwe regels voor respectievelijk privacy en distributie van verzekeringen verder 

geïmplementeerd. Er is blijvende aandacht voor zorgplicht ten aanzien van precontractuele, advies- en 

nazorg vereisten.  

Ook de aanscherping van de WwfT heeft impact op onze advisering ten aanzien van levens- en 

uitvaartverzekeringen.  

 

De beheersing van compliance risico’s is door het toegenomen eigenaarschap in de lijn, het 

gestructureerd werken aan beheersing van processen en een goed functionerende 2e lijn in algemene 

zin verder toegenomen en van een voldoende niveau. Wij voldoen in belangrijke mate aan relevante 

wet- en regelgeving, op een aantal thema’s moeten nog laatste stappen worden gezet. 
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Onze mensen 

Vitale medewerkers, vitale organisatie 

Univé Stad en Land wil de ‘coöperatie van de toekomst’ zijn. Samen met onze medewerkers 

geven we daar vorm aan. Iedere dag leren we van elkaar om samen weer een stap in de goede 

richting te zetten. Om dit succesvol te kunnen blijven doen, investeren we in de fysieke, 

mentale en sociale gezondheid van onze medewerkers. En bieden we 

ontwikkelmogelijkheden. Zo bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om meer regie te 

nemen over hun loopbaan en vitaliteit. 

Zeker door jou! 

Onze medewerkers maken iedere dag weer het verschil voor de klanten en daarmee ook voor Univé. 

Klanten zijn zeker door het advies van de adviseur. Maar ook als management en Raad van Bestuur 

luisteren we graag naar de ervaringen, verwachtingen en oplossingen van onze medewerkers om 

samen onze dienstverlening iedere dag weer te verbeteren. Een proces van continu leren, ontwikkelen 

en samen verder groeien. Dat hebben we het afgelopen jaar op veel verschillende manieren gedaan. 

In dag- en weekstarts, in projecten, in afdelings- en ketenoverleg, in gesprek met de Ledenraad, op 

klantevents etc. In verschillende dialoog- en boomplantsessies hebben we samen met management 

en medewerkers vormgegeven aan ons jaarplan 2020 en waar wenselijk ook meteen nieuwe 

initiatieven ontplooit. Onze medewerkers komen meer en meer in hun kracht. Het resultaat uit het 

laatste Great Place To Work onderzoek laat een goede ontwikkeling zien. Omdat we deze positieve 

trend graag door willen zetten zijn we in gesprek met onze medewerkers om de belangrijkste 

verbeterpunten helder te krijgen en in gezamenlijkheid op te pakken.   
 
De kracht van vitaal werken  

De manier van werken verandert snel. Mensen moeten langer doorwerken, zich blijven ontwikkelen, 

en privé en werk lopen meer door elkaar heen. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Daarom werken 

we samen aan vitaliteit. Plezier in je werk, lekker in je vel zitten en gezond en fit zijn, begint bij de 

medewerker zelf. Natuurlijk helpen wij onze medewerkers hierbij. De leidinggevenden spelen hierin 

een belangrijke rol: ze geven het goede voorbeeld en dragen op een positieve manier bij aan de 

bewustwording. Hiernaast bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om actief te werken aan hun 

vergroting van vitaliteit. Zo heeft iedere medewerker toegang tot de online opleiding- en 

ontwikkelomgeving van GoodHabitz en bieden we een vitaliteitskalender met  vitaliteitsbevorderende 

activiteiten zoals: vitaliteitsworkshops, kies je koers sessies, employability coachingsgesprekken, 

fysieke challenges, lezingen en stoelmassages.  
 

Samen ontwikkelen 

Ontwikkelen doen we samen, met aandacht voor medewerkers, leidinggevenden en de organisatie. 

We stimuleren medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun professionele 

ontwikkeling. Hiervoor hebben we ‘Kies je Koers’-sessies georganiseerd en een loopbaancoach 

geïntroduceerd. Dit helpt onze mensen zelf de regie te nemen over hun eigen loopbaan. 

 

In 2020 starten we met een pilot om de Resultaat & Ontwikkelingscyclus te vernieuwen. De 

traditionele cyclus maakt plaats voor een doorlopende dialoog tussen medewerker en leidinggevende. 
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Op basis van de eerste ervaringen is meer betrokkenheid, meer eigen inbreng en meer verbinding 

tussen medewerker en leidinggevende. Medewerkers en leidinggevenden zijn tot op heden positief. 

In 2020 wordt de pilot voor de nieuwe Resultaat & Ontwikkelingscyclus geëvalueerd en, indien 

succesvol, in 2021 geïmplementeerd. 
 

De nieuwe Univé-medewerker  

Univé verandert: we adviseren niet meer alleen verzekeringen, maar we helpen onze leden ook met 

voorkomen en beperken. Dat betekent dat wij ons nog slimmer moeten organiseren. De organisatie is 

in ontwikkeling. We werken aan de samenwerking in ketens en projecten kennen vaak een 

multidisciplinaire en kort-cyclische aanpak. Om nog beter te kunnen inspelen op wat onze leden willen, 

hebben we op verschillende manieren intensief contact met onze klanten. Zo kunnen we flexibel 

reageren op ontwikkelingen en onze diensten rondom onze leden organiseren. Slimmer en soms ook 

anders werken aan een nieuwe strategie: dat vraagt ook om andere kennis en vaardigheden, van 

medewerkers én managers.  

 

Wij onderkennen dat in tijden van veranderingen de ambitie van medewerkers en organisatie niet in 

alle gevallen parallel zal lopen. Het is onze verantwoordelijkheid ook deze medewerkers te 

ondersteunen bij hun ambities en inzet van hun talent.  

 
Ziekteverzuim 

Het verzuimcijfer over geheel 2019 was 4,4% (2018: 5,9%). In de eerste maanden van 2019 was er 

sprake van een flinke griepgolf met hogere verzuimcijfers (6%) tot gevolg. In de zomermaanden is het 

verzuim erg laag geweest, in het laatste deel van 2019 bedroeg het verzuim gemiddeld 4%.  

 
Nieuw HRM-systeem  

Univé Stad en Land is in 2019, samen met andere Univé entiteiten, gestart met de voorbereidingen 

voor de ingebruikname van een nieuw HRM-systeem vanaf januari 2020. In 2022 zal de gehele Univé 

Formule over zijn naar een uniform HRM-systeem. Deze harmonisatie draagt bij aan grotere 

zelfredzaamheid van medewerkers en management, verdere standaardisatie, gedeelde kennis en 

lagere kosten.  
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Onze medewerkers in 2019 
 
Personeelsbestand in cijfers 

 
 
*Aantal werkzame personen ultimo en FTE (gemiddeld en ultimo) in 2018 hoger als gevolg van projectmatige 
activiteiten  
 
 

 

 

 

  

2019 2018
Ultimo boekjaar

FTE onbepaalde ti jd 190 178

FTE bepaalde ti jd 39 51

Totaal in loondienst (FTE) 229 229

FTE Inleen  & detachering 13 40

Totaal werkzame personen (FTE)* 242 269

Aantal len onbepaalde ti jd 231 221

Aantal len bepaalde ti jd 48 61

Totaal in loondienst 279 282

Aantal len Inleen  & detachering 15 45

Totaal werkzame personen (aantallen)* 294 327

Gemiddelde op basis van FTE*

In loondienst 235 251

Inleen & detachering 17 46

Ultimo boekjaar in loondienst (FTE) 229 229

Vrouw 55% 52%

Onbepaalde ti jd 83% 78%

Gemiddelde leefti jd 44 44

Ziekteverzuim (excl . zwangerschapsverlof) 4,4% 5,9%
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Toelichting op het financieel resultaat 

Sterke verbetering van het resultaat 
Analyse resultaat per activiteit 
 

Voor een duidelijke toelichting op het resultaat vóór belastingen over boekjaar 2019 maken we gebruik 

van de volgende indeling van onze bedrijfsactiviteiten: 

 
Het resultaat Coöperatie betreft de kosten welke direct samenhangen met het zijn van een (leden) 
coöperatie. Hieronder wordt een korte toelichting op de overige (kern)activiteiten gegeven. 

 

Resultaat verzekeren 

 

 
1) Deze provisielast komt niet tot uitdrukking in de geconsolideerde jaarrekening. Het betreft een interne 
verrekening tussen de activiteiten bemiddelen (uitvoering/opbrengst) en verzekeren (uitbesteding/kosten).  
2) De overige bedrijfskosten zijn incl. interne schadebehandelingskosten (841k). In de geconsolideerde 
jaarrekening zijn deze vanaf 2019 verwerkt in de schadelast.                

 
Premie 

De verdiende premie is ten opzichte van 2018 met 4,4% gestegen. De stijging van de verdiende premie 

is het gevolg van periodieke actualisatie van onderliggende waarde van de verzekerde objecten (incl. 

onderhoudsbezoeken zakelijke markt) en een verdere groei van het aantal allrisk dekkingen in met 

name het particuliere segment. De tarieven zijn nagenoeg ongewijzigd.  

In € 1.000 2019 2018 Verschil

Resultaat Verzekeren 4.057 (984) 5.041

Resultaat Beleggen 1.808 (95) 1.903

Resultaat Bemiddelen (1.315) (4.397) 3.082

Resultaat Coöperatie (825) (713) (112)

Resultaat totaal vóór belastingen 3.725 (6.189) 9.914

In € 1.000 2019 2018 Verschil

Verdiende premie 27.938 26.766 1.172

Af: Herverzekeringspremie (4.314) (4.043) (271)

Netto premie 23.624 22.723 901

Bruto schade 9.638 15.977 (6.339)

Af: Aandeel  herverzekeraar (195) (2.399) 2.204

Mutatie voorz. schadebehandel ingskosten (42) 50 (92)

Netto schade 9.401 13.628 (4.227)

Bruto resultaat verzekeren 14.223 9.095 5.128

Provis ielast 1) 5.684 5.500 184

Overige bedri jfskosten 2) 4.482 4.579 (97)

Bedrijfskosten 10.166 10.079 87

Resultaat verzekeren 4.057 (984) 5.041
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Het aantal klanten met één of meerdere brandpolissen is nagenoeg gelijk gebleven. Hierbij zien we 

een geringe toename van het aantal zakelijke brandklanten en een afname van het aantal particuliere 

brandverzekerden. 

 

De betaalde herverzekeringspremies komen ten goede aan de externe herverzekeraar. In ruil hiervoor 

nemen zij risico’s boven een bepaald bedrag voor hun rekening. De hogere herverzekeringspremies in 

2019 ontstaan door een lager eigen risico per storm- en hagelschade (2018: € 4,25 mln., 2019: € 3 mln.) 

 

Schade 

Het bruto schadepercentage (bruto schade/verdiende premie) over boekjaar 2019 bedraagt 34% 

(boekjaar 2018 60%). Op 18 januari 2018 was er sprake van een grote stormcalamiteit, de schadelast 

hiervan bedroeg € 3,4 mln. Het schadejaar 2019 kenmerkt zich door relatief weinig schaden als gevolg 

van storm, bliksem of andere natuurverschijnselen. Alleen begin juni was er sprake van een aanzienlijk 

aantal schademeldingen als gevolg van windstoten en -hozen. De schadelast hiervan bedraagt ca. € 0,9 

mln. (ruim 300 meldingen). Ten opzichte van 2018 is er sprake van minder schaden groter dan € 50.000. 

Een deel van deze brandschaden (het gedeelte boven de € 0,25 mln.) kan worden verhaald op de 

herverzekeraar. 

 

 
 

Bedrijfskosten 

De provisielast is de (interne) vergoeding van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. aan Univé 

Stad en Land B.V. (intermediair) welke commerciële activiteiten uitvoert en hiervoor een 

marktconforme vergoeding ontvangt.  

 

De overige bedrijfskosten hebben betrekking op de doorbelasting van Univé Stad en Land Organisatie 

B.V. welke specifieke verzekeringsactiviteiten uitvoert. Daarnaast vallen hieronder ook de technische 

lasten, onder meer externe inspectie- en preventiekosten, met betrekking op de kosten die 

rechtsstreek verband houden met de verzekeringsportefeuille. 

Bovendien bevatten de overige bedrijfskosten onder andere de kosten van informatiesystemen en een 

commerciële bijdrage aan het merk Univé. 

 

 

 

 

 

 

2019 2018 2017

Reguliere schaden 7.973 8.518 7.375

Storm, blikseminslag, neerslag en andere natuur 957 2.779 1.107

Niet gedekt, beneden eigen risico 4.014 5.281 4.673

Aantal ingediende claims 12.944 16.578 13.155

Claims van € 50.000 tot € 100.000 9 20 2

Claims van € 100.000 tot € 250.000 5 11 4

Claims van € 250.000 tot € 500.000 5 2 2

Claims boven € 500.000 1 2 3

20 35 11
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Resultaat beleggen 

 

 
 

Onroerend goed 

De reguliere opbrengsten uit onroerend goed betreffen huuropbrengsten (intern en extern) op 

panden. Het interne gebruik wordt in de vorm van huur (% van actuele waarde) doorbelast aan de 

activiteiten binnen Univé Stad en Land (gebruikers). 

 

Univé Stad en Land waardeert haar vastgoedportefeuille volgens bestaande richtlijnen tegen actuele 

waarde. De stabilisatie van de regionale vastgoedmarkt heeft zich onverminderd doorgezet, mede met 

dank aan de lage rente. Het huurprijsniveau is min of meer gelijk gebleven (landelijk) maar door 

dalende rente is er in sommige gevallen sprake van enige waardestijging van de actuele waarde. 

Overigens zijn er aanzienlijke verschillen per regio. Als gevolg hiervan is de actuele waarde, vastgesteld 

op basis van taxaties door derden, licht gestegen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 

de toelichting op de waarderingsgrondslagen voor onroerend goed. 

 

Het resultaat uit beleggingen in onroerend goed is in 2019 € 160.000 negatief (2018: € 49.000 positief) 

beïnvloed door ongerealiseerde waardeveranderingen (op basis van de netto-huurwaarde-

kapitalisatiemethode) van de panden. 

 

Het huidige beleid is erop gericht om het onroerend goed tegen marktconforme prijzen te 

vervreemden. In 2019 zijn de panden in Kampen, Dalfsen en Ter Apel verkocht.  

 

Overige beleggingen 

Het beleggingsbeleid is gericht op groei van het vermogen en continuïteit op langere termijn. 

Uitgaande van een aantal langere termijn uitgangspunten (aanwezig/benodigd vermogen, 

risicotolerantie, verwachte resultaten en kasstromen, basis liquiditeit) is een optimale samenstelling 

van de beleggingsportefeuille vastgesteld. Univé Stad en Land kent een defensief beleggingsbeleid. 

 

In 2019 heeft op basis van de bestaande risicobereidheid en strategische rendementsverwachting een 

herijking plaatsgevonden op de beleggingsmix. Dit heeft eind 2019 geleid tot een hoger percentage 

beleggingen in aandelen. Bovendien zijn alle beleggingen in effecten geconcentreerd binnen Univé 

Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De nieuwe beleggingsmix past binnen het beleggingsbeleid en het 

kapitaalbeleid van de brandverzekeraar. 

 

Als gevolg van gunstige marktontwikkelingen is het rendement op de effecten in 2019 goed te noemen.  

 

 

In € 1.000 2019 2018 Verschil

Onroerend goed 270 559 (289)

Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren 1.852 (460) 2.312

Overig vastrentend 0 (5) 5

Bruto opbrengst 2.122 94 2.028

Af: Beheerskosten / Rentelasten (133) (106) (27)

Overige (financiële) baten en lasten (181) (83) (98)

Resultaat beleggen 1.808 (95) 1.903
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Resultaat bemiddelen 

 

 
1)Deze opbrengst komt niet tot uitdrukking in de geconsolideerde jaarrekening. Het betreft een interne 
verrekening op basis van marktconform tarief tussen de activiteiten verzekeren en bemiddelen. Deze aangepaste 
weergave in het verslag van de Raad van Bestuur is er op gericht een zo goed mogelijk beeld te geven van de 
ontwikkelingen van de resultaten per activiteit. 

 

Provisieopbrengsten & fee 

De opbrengsten uit bemiddeling laten, ten opzichte van jaar 2018, een stijging zien van 0,8%. De 

portefeuille staat als gevolg van hevige (prijs)concurrentie onder druk, met name als gevolg van 

premieverhogingen op autoverzekeringen.  

 

Bedrijfskosten 
De bedrijfskosten betreffen de aan de activiteit bemiddelen toegerekende kosten. De bedrijfskosten 
zijn in 2019 ten opzichte van voorgaand jaar met bijna 12% gedaald. De bedrijfskosten zijn in 2018 met 
€ 1,7 mln. beïnvloed door (projectmatige) herstelactiviteiten op bestaande portefeuille en het 
verbeteren van de kwaliteit en beheersing van processen. De herinrichting van de particuliere 
adviesactiviteiten in het najaar van 2018 heeft geleid tot minder winkels en (beperkt aantal) minder 
adviseurs. Dit geeft vanaf 2019 een aanzienlijk lager niveau van kosten. 

 

Verdere verbetering rendement 

Als gevolg van een sterk concurrerende markt met (prijs)bewuste consumenten staan de premies en 

de (provisie)vergoedingen al enige jaren onder druk. Terwijl de omzet per klant en polis daalt, blijven 

de kosten als gevolg van reguliere prijsverhogingen (CAO, indexeringen), noodzakelijke investeringen 

in nieuwe kanalen en systemen alsmede de kosten van het toezien op het adequaat beheersen van de 

bedrijfsvoering verder stijgen. Mede hierdoor is sinds een paar jaar sprake van een verlieslatende 

bemiddelingsactiviteit. Dit is in de periode 2016 tot en met 2018 tijdelijk versterkt door de 

noodzakelijke extra projectuitgaven voor de activatie- en herstelactiviteiten van eerdere adviezen op 

complexe producten en het inrichten en onderhouden van adequate processen, middelen en 

controlemechanismen om te komen tot een efficiënte en beheerste bedrijfsvoering.  

 

Als gevolg van het versterken van de commerciële effectiviteit (o.a. resultaten campagnes, conversie 

gesprekken), de toename van het gebruik van de digitale kanalen zoals online en Univé-App en de inzet 

van data zal het resultaat van de bemiddelingsactiviteit de komende jaren zich herstellen tot een 

aanvaardbaar rendement.  

 

In € 1.000 2019 2018 Verschil

Provis ie Univé Schade 10.655 10.497 158

Provis ie Univé Zorg 2.222 2.158 64

Provis ie Univé Inkomen 160 211 (51)

Provis ie derden-maatschappi jen 1.736 2.042 (306)

Opbrengsten DVO en overig advies 448 330 118

Opbrengsten extern 15.221 15.238 (17)

Provis ieopbrengsten Brandverzekeraar 
1)

5.684 5.500 184

Opbrengsten totaal 20.905 20.738 167

Af: Bedri jfskosten (22.220) (25.135) 2.915

Resultaat bemiddelen (1.315) (4.397) 3.082
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Bedrijfskosten 

 

 
 

Ontwikkeling bedrijfskosten  

De totale bedrijfskosten zijn met 10% gedaald tot € 27,5 mln.. Deze daling komt nagenoeg geheel uit 

een daling van de personeelskosten. De gemiddelde bezetting in fte’s is gedaald van 297 fte in 2018 

tot 252 fte in 2019. Met name het aantal externe medewerkers is flink gedaald van gemiddeld 46 fte 

naar 17 fte (ultimo 2019 13 fte). In 2018 is extra bezetting aangetrokken/ingehuurd om enerzijds de 

projectmatige activiteiten in relatie tot het verbeteren van de kwaliteit en hersteldossiers te bemensen 

en anderzijds extra capaciteit in het adviescentrum om performance te verbeteren.  

Onder de overige personeelskosten is in 2018 ook een bedrag van € 0,8 mln. (2019 € 0,1 mln.) 

opgenomen voor betaalde transitievergoedingen. 

 

De technische lasten hebben betrekking op de kosten die rechtstreeks verband houden met de 

verzekeringsportefeuille. Hieronder vallen onder meer externe inspectie- en preventiekosten. 

 

De huisvestingskosten zijn gedaald als gevolg van het sluiten van 8 van de 20 winkels in het najaar van 

2018. Onder de overige algemene kosten zijn in 2019 extra kosten voor aansprakelijkheidsclaims  

(€ 0,55 mln.) opgenomen. Dit betreft maximaal € 0,25 mln. per claim, zijnde het eigen risico op de 

(verplichte) beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

In de totale bedrijfskosten zijn, verdeeld over meerdere categorieën, € 3,2 mln. (11,7% van totaal) 

aan door Univé Formule doorbelaste (project)kosten verwerkt (2018: € 3,45 mln. (11,3% van totaal)). 

De daling van de doorbelaste kosten hangt onder meer samen met de daling van het aantal 

medewerkers en werkplekken. 
 
  

In € 1.000 2019 2018 Verschil

Salariskosten 11.790 12.139 (349)

Socia le lasten 2.133 2.138 (5)

Pens ioenlasten 1.670 1.535 135

Overige personeelskosten 4.403 6.993 (2.590)

Personeelskosten 19.996 22.805 (2.809)

Eigen acquis i tiekosten 585 361 224

Doorbelastingen Univé formule 481 468 13

Acquisitiekosten 1.066 829 237

Immateriële vaste activa -              34 (34)

Materiële vaste activa 285 249 36

Afschrijvingskosten 285 283 2

Technische lasten 241 230 11

Huisvesting 1.477 1.921 (444)

ICT 1.951 1.888 63

Kantoorkosten 311 381 (70)

Algemene kosten 2.199 2.090 109

Overige beheerskosten 6.179 6.510 (331)

Bedrijfskosten 27.526 30.427 (2.901)
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De bedrijfskosten zijn ten laste van de volgende activiteiten gebracht: 

 
 

Financiële positie 
 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A. 

De (geconsolideerde) weerbaarheidsratio van de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. (eigen 

vermogen/verdiende premie) is ultimo 2019 met 159% (2018: 155%) op een minimaal niveau dat 

noodzakelijk wordt geacht om de benodigde toekomstige investeringen te kunnen financieren. Streven 

is om de komende jaren dit percentage minimaal terug te brengen op 200%.  

 

De Raad van Bestuur stelt derhalve voor om geen premierestitutie aan de leden te doen. 

 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 

De solvabiliteit (onder Solvency II) van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. (€ 35,2 mln.) voldoet 

in ruime mate aan de wettelijke verplichting (€ 15,8 mln.). Het solvabiliteitspercentage is daarmee 

gestegen van 200% ultimo 2018 naar 223% ultimo 2019. Deze stijging ontstaat door het behaalde 

resultaat over 2019 en minder kapitaalbehoefte door lagere technische voorzieningen, verminderd als 

gevolg van de extra kapitaalbehoefte in verband met een hoger eigen behoud op herverzekering en 

een hoger marktrisico ten aanzien van de beleggingen. 

 

De aanwezige solvabiliteit onder Solvency II wijkt af van het eigen vermogen in de jaarrekening (BW2). 

Dit wordt met name veroorzaakt door een andere (best estimate) benadering van de technische 

voorzieningen. Het verschil in de waardering van de technische voorzieningen wordt binnen Solvency 

II toegevoegd aan het eigen vermogen. 

 

De Raad van Bestuur van Univé Stad en Land stelt voor om, gezien de onzekerheden als gevolg van het 

coronavirus, geen dividend beschikbaar te stellen aan haar aandeelhouder Coöperatie Univé Stad en 

Land U.A.. 

 

Een nadere toelichting op de financiële positie van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. treft u 

aan in de zelfstandige jaarrekening van de verzekeraar. 

 

Voorstel winstbestemming 
 

Het resultaat over het boekjaar 2019, ná belastingen, bedraagt ruim € 3,1 mln. positief (2018: 

€ 4,8 mln. negatief). De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat over boekjaar 2019 toe te voegen 

aan de algemene reserve. 

 

In € 1.000 2019 2018 Verschil

Bemiddelen 22.220 25.135 (2.915)

Verzekeren 4.482 4.579 (97)

Coöperatie 825 713 112

Totale bedrijfskosten 27.527 30.427 (2.900)

Interne schadebehandelingskosten (vanaf 2019 verwerkt in schadelast) (841) -                 (841)

Bedrijfskosten in jaarrekening 26.686 30.427 (3.741)
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Verwachtingen 2020 
 

Voor het boekjaar 2020 zou onder ‘normale’ omstandigheden bij een normaal schadeverloop 

(gemiddelde schade-premie verhouding van 42%) een (geconsolideerd) positief resultaat vóór 

belastingen verwacht van circa € 3,0 mln. In onderstaande paragraaf staat de mogelijke impact van de 

ontwikkelingen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus geschetst. 

 

Impact onzekerheden coronavirus en maatregelen 

Uiteraard zullen de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus ook voor Univé 

wezenlijke impact hebben op de ontwikkelingen binnen ons bedrijf in het jaar 2020. 

 

Gezien het deels verplichte karakter van de verzekeringen die wij aan onze klanten aanbieden denken 

wij dat de impact van de corona crisis op onze premie- en provisie-inkomsten beperkt zal zijn. Wij 

verwachten wel dat een aantal van onze klanten door de impact van het coronavirus mogelijk al dan 

niet tijdelijk niet in staat zullen zijn om aan al hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. We 

verwachten dat dit een beperkt deel van onze klanten zal raken. Wij zullen binnen onze mogelijkheden 

al datgene doen om deze klanten ook in deze voor hen moeilijke periode zo goed als mogelijk bij te 

staan.  

 

Vanaf maart 2020 zijn de beurskoersen wereldwijd fors gedaald, mede als gevolg van de uitbraak van 

het coronavirus. De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker en zullen naar verwachting 

over heel 2020 een negatieve impact hebben op het financiële resultaat en de financiële positie van 

Univé Stad en Land.  

 

Univé Stad en Land heeft een aanvullende risicoanalyse naar de mogelijke kwalitatieve en 

kwantitatieve effecten van de uitbraak van het coronavirus voor ons na het afkondigen van de 

overheidsmaatregelen  uitgevoerd. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de verwachte 

ontwikkeling van de verzekeringsportefeuille, de aanwezige liquiditeiten, de solvabiliteit en de 

ontwikkelingen op de financiële markten. 

 

Univé Stad en Land is dankzij haar zeer sterke liquiditeitspositie en kapitalisatie prima in staat om 

substantiële schokken goed op te vangen.  

 

Langere termijn doorkijk 

De opbrengst uit bemiddelen staat als gevolg van hevige concurrentie onder druk. De komende jaren 

zullen we, binnen de kaders van de Univé Formule, middelen blijven inzetten op het verbeteren van 

de concurrentiepositie als verzekeraar en bemiddelaar, het verbeteren van de digitale mogelijkheden 

voor klant en organisatie alsmede het ontwikkelen van nieuwe diensten. Alles om de klanten te 

ondersteunen bij het voorkomen, beperken en gewoon goed verzekeren van ongemak en risico’s. 

Een verdere daling van het personeelsbestand is in belangrijke mate afhankelijk van het realiseren 

van efficiencydoelstellingen op het gebied van onder meer het vergroten van de zelfredzaamheid van 

relaties (versterken Univé-App- en onlinekanaal) en het vereenvoudigen, digitaliseren en 

standaardiseren van voortbrengingsprocessen van polissen en andere correspondentie.  
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Midden in de maatschappij 

Een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap, zorgen voor een duurzame en transparante 

bedrijfsvoering en verantwoord beleggen; dat is voor ons maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Als coöperatie staan wij midden in de maatschappij. Wij willen mensen met 

elkaar verbinden, met elkaar in contact blijven en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen 

in de maatschappij. Wij kijken ook naar onze eigen rol in de samenleving. Wat voor bedrijf 

willen we zijn? Welk voorbeeld geven we? Oftewel: hoe zorgen we dat we verantwoord 

ondernemen?  

Betrokken bij de lokale gemeenschap 
Univé Stad en Land voelt zich betrokken bij de lokale gemeenschap. Onze wortels liggen in de regio, 
letterlijk dichtbij onze leden. Daarom ondersteunen we allerlei lokale en regionale maatschappelijke 
initiatieven. Met geld of door zelf de handen uit de mouwen te steken.  
 
Stichting Voor Elkaar 
Met Stichting voor Elkaar geven wij als Univé Stad en Land invulling aan Samen, Dichtbij en Doen. Met 
de Stichting Voor Elkaar steunen wij goede doelen en projecten die een groot publiek aanspreken in 
ons werkgebied. Dit zijn bij voorkeur projecten en goede doelen gericht op het voorkomen en 
beperken van risico’s en/of waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar ruimte is voor persoonlijk contact, 
dichtbij huis. 
 
Daarmee maken we samen de leefomgeving van onze leden nog leuker en veiliger. Per kalenderjaar 
wordt er in afstemming met de Ledenraad een bedrag beschikbaar gesteld om te doneren. Per 
gehonoreerde aanvraag wordt maximaal € 1.000 gedoneerd. In totaal is in 2019 ruim € 77.000 aan 
allerlei initiatieven uitgekeerd.  
Enkele voorbeelden zijn; 

• Voedselbank Veendam en Omstreken, Veendam, bedrijfskleding voor de vrijwilligers; 

• Scoutinggroep de Trappers, Kropswolde, pionier hout en touwen om torens te kunnen bouwen; 

• Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, Deventer, Playstation; 

• Stichting Speel-o-theek ’t Wisseltje, Zetten, speelgoed en boxen om het speelgoed uit te kunnen 

lenen. 
 
Samen richting Nul verkeersslachtoffers! Univé Helpt actiedag 
In 2019 is Univé ambassadeur geworden van ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’. Als 
ambassadeur steunt Univé onder andere de MONO-campagne. De Univé Helpt actiedag stond dit jaar 
ook in het teken van verkeersveiligheid. We richtten ons daarbij op drie hoofdthema’s: e-bikes, 
smartphones in het verkeer en het opfrissen van verkeersregels. Zo hielden wij bijvoorbeeld een 
verkeersquiz en konden bezoekers met virtual reality onveilige verkeerssituaties ervaren. En we 
leerden mensen hoe ze moeten handelen als ze met een auto te water raken. Scholieren volgden een 
skippybalparcours terwijl ze tegelijkertijd probeerden te appen.  Op deze manier dragen we samen bij 
aan de verkeersveiligheid. 
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Vrijwilligerswerk door Univé-medewerkers 
Univé Stad en Land heeft betrokken medewerkers, die zich graag vrijwillig inzetten voor hun omgeving. 
Dat stimuleren we natuurlijk graag. Een groot aantal medewerkers heeft de afgelopen jaren niet 
gekozen voor een kerstpakket, maar het daarvoor bestemde bedrag geschonken aan een lokaal goed 
doel. Vanuit de Ledenraad en Raad van Bestuur van Univé Stad en Land is dit bedrag vanuit de Stichting 
Voor Elkaar aangevuld tot maximaal € 250 per medewerker. Op deze manier hebben we veel 
organisaties een handje geholpen. Ook participeren wij in 2019 in verschillende goedbezochte thema-
avonden. Onder meer over kinder-EHBO, veiligheid in en om huis en in de buurt, brandveiligheid en 
mantelzorg. 
 
Univé is Supporter van Sport  
We geloven in de kracht van sport en beweging. Om gezond te blijven, je goed te voelen en mensen 
te leren kennen. Daarom stimuleert Univé sporten en bewegen. Voor jong en oud, met of zonder 
beperking. Dat doen we onder de naam ‘Supporter van Sport’. Via sport is Univé altijd dichtbij! Van 
topsport tot breedtesport, van verenigingen tot evenementen. We ondersteunen evenementen met 
sponsorgeld en materiaal. Via Facebook, Twitter, Instagram en YouTube promoten en delen we deze 
evenementen met duizenden sportliefhebbers.  
 
Ook dichtbij! 
Onder de noemer ‘Supporter van Sport’ steunen we als Univé Stad en Land ook lokale en regionale 
sportieve initiatieven. Zo zijn wij onder meer één van de grote sponsoren van The Strong Men Run in 
Nijverdal. En wie hardloopt, is bij een hardloopwedstrijd ongetwijfeld weleens onder een Univé-
finishboog doorgerend!  

 

Duurzame en transparante bedrijfsvoering 
Duurzame en transparante bedrijfsvoering gaat over onze manier van werken en ondernemen. We 
voelen ons binnen Univé Stad en Land verantwoordelijk voor onze directe en indirecte omgeving, en 
voor het welzijn van onze medewerkers. We besteden veel aandacht aan duurzaam werken, streven 
ernaar verantwoord te beleggen en zijn daar transparant over.  
 
Duurzaam werken 
Duurzaam werken doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in onze dagelijkse manier van 
werken. Zo gebruiken we steeds minder papier en werken we steeds vaker digitaal: in 2019 kreeg 70% 
van de Univé Stad en Land klanten onze post alleen digitaal. Onze afvalstromen zijn verder gescheiden, 
de koffiebekers (plastic naar karton) zijn aangepast om dagelijks hergebruik te stimuleren. Elk jaar daalt 
het papierverbruik op onze kantoren. Verder streven we naar een zo duurzaam mogelijk inkoopbeleid. 
Dit komt onder andere terug in onze leaseregeling.  
 
Transparant werken 
Transparant werken doen we door open te zijn in onze verslaglegging, verantwoording en 
communicatie. We maken heldere producten en diensten, zodat onze klanten weten waar ze aan toe 
zijn. We zorgen voor duidelijke voorwaarden en handige rekentools, die nieuwe klanten snel inzicht 
geven in hun premie. Voorop staat dat onze klanten een goed, persoonlijk advies krijgen.  
 
Verantwoord beleggen  
Wij beheren als Univé Stad en Land de premies van onze verzekerden. Een deel van dit geld beleggen 
we. Dit doen we zorgvuldig en transparant.  Onze overtuigingen en uitgangspunten over duurzaam 
beleggen zijn opgenomen in het ESG beleid. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Het 
afgelopen jaar hebben wij verder inhoud gegeven aan dit beleid. Vanzelfsprekend houden we ons 
hierbij aan de Code Duurzaam Beleggen en het Convenant Internationaal Verantwoord Beleggen. 
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Samen met vermogensbeheerder Kempen Capital Management werken we aan de invulling van deze 
afspraken.  
 
Om invulling te geven aan ons ESG-beleid kijken we of bedrijven passen bij onze overtuigingen en 
uitgangspunten. Zo beleggen wij niet in bedrijven die zich bezighouden met de productie van 
conventionele en controversiële wapens. Ook tabak- en kolenproducenten sluiten wij uit, net als 
bedrijven die de UN Global Compact ernstig schenden. De UN Global Compact omvat tien principes op 
het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Doorlopend beoordeelt MSCI 
ESG Research of de bedrijven waarin we beleggen zich houden aan de UN Global Compact. Onze 
vermogensbeheerder spreekt managers van de fondsen waarin wij beleggen aan op ESG beleid. Deze 
managers treden in dialoog met onderliggende ondernemingen waarin wij beleggen. Dit noemen we 
engagement. Zo willen we het duurzame gedrag van bedrijven waarin we beleggen verbeteren en 
positieve veranderingen bewerkstelligen.  
 
Wij beleggen zoveel mogelijk via fondsen. Daarvoor kiezen we fondsen die conform onze ESG-beleid 
kunnen beleggen. Jaarlijks beoordelen we op welke manier deze fondsen verantwoord beleggen in 
hun beleid hebben opgenomen en of verdere aanscherping mogelijk is. Zo zorgen we ervoor dat 
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen door zowel vermogensbeheerders als 
ondernemingen zo veel mogelijk in acht worden genomen. Op deze wijze geven wij invulling aan onze 
maatschappelijke rol. 
 
Fraudebeleid 
Univé heeft een organisatie breed fraudebeleid vastgelegd. Univé accepteert fraude en overige 
criminaliteit niet en voert een actief, eenduidig en consistent fraudebeleid. Dit beleid is gericht op 
preventie, voorkoming en bestrijding van fraude. Onderdeel van dit beleid is onder andere screening 
van medewerkers en leveranciers, onderzoek naar consumentenfraude en controle op sanctielijsten 
in het kader van witwassen en terrorismefinanciering. Daarmee willen we de negatieve gevolgen – 
zowel financieel als op het gebied van reputatie – voor de organisatie en de branche beheersen en de 
continuïteit van onze bedrijfsvoering bevorderen. Fraude heeft namelijk een negatieve invloed op onze 
bedrijfsresultaten. En is ook maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar. Univé wil eerlijk, veilig en 
fatsoenlijk zijn in alles wat ze doet.  
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Ledenraad  

Schakel tussen vereniging en bedrijf 

De Ledenraad van Univé Stad en Land heeft een bijzondere positie in een bijzondere 

organisatie. Een organisatie zonder winstoogmerk. Een organisatie waar het verdiende geld 

niet wegvloeit naar aandeelhouders of andere financiers, maar wordt ingezet om nog beter in 

de behoeften van de leden te voorzien.  

Taken Ledenraad 
De traditionele, statutair vastgelegde, taak van de Ledenraad is gericht op het vanuit ledenperspectief 
beoordelen van de ontwikkeling en prestaties van de Coöperatie Univé Stad en Land U.A.. De 
Ledenraad van Univé Stade en Land heeft het laatste woord over enkele belangrijke beslissingen van 
de Raad van Bestuur en mag bestuurders en commissarissen benoemen en ontslaan. Naast deze taak 
staat het de Ledenraad vrij om vanuit coöperatie- en klantperspectief het bestuur gevraagd en 
ongevraagd te adviseren. In verschillende themabijeenkomsten zijn bepaalde (klant)thema’s verder 
uitgediept. Zodat de Ledenraad nog meer waarde toevoegt. En zodat we meer inhoud geven aan het 
coöperatieve karakter van Univé en aan maatschappelijke thema’s. De Ledenraad moet dé schakel zijn 
tussen vereniging en bedrijf. 
 
Belangrijke onderwerpen, waar de Ledenraad in 2019 over heeft besloten, zijn: 

• Het vaststellen van de jaarrekening van en bestemming van het resultaat over 2018; 

• Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de bestuurlijke 

werkzaamheden in 2018; 

• Het verlenen van decharge aan de leden van de Raden van Commissarissen voor het uitgeoefende 

toezicht in 2018; 

• Het aangepaste Rooster van Aftreden van de Raden van Commissarissen. 
 
Belangrijke onderwerpen, waar de Ledenraad met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 
over heeft gesproken, zijn: 

• De ontwikkeling van het resultaat over 2019 van Univé Stad en Land; 

• De voortgang van de strategie van Univé Formule en Univé Stad en Land; 

• De rol van de Ledenraad in de relatie tussen leden en de coöperatie (o.a. ledenbehoefte, 

community’s); 

• Belangrijke trends op gebied van innovatie, digitalisering, data etc.; 

• Activiteiten van de Stichting Voor Elkaar op het gebied van goede doelen en lokale initiatieven. 
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Samenstelling Ledenraad 
De Ledenraad van Univé Stad en Land bestaat uit minimaal 15 en maximaal 25 leden met voldoende 
verbinding met en spreiding door het werkgebied. De leden van de Ledenraad worden voor maximaal 
twee termijnen van 4 jaar benoemd.  
 
De Ledenraad bestaat uit de volgende personen: 
 

 
Vertegenwoordiging in Ledenraad Coöperatie Univé U.A. (Univé Groep) 
 
Uit de Ledenraad van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. zijn onderstaande drie afgevaardigden 
benoemd in de Ledenraad van de Coöperatie Univé U.A.  
 

 
 
 

 

Naam m/v  Woonplaats Functie  

    

J. van Keulen m Dalfsen Voorzitter 

M. Agterhuis m Wezep t/m 13 november 2019 

T. Beuling-Timmer v 1e Exloërmond  

H.G.A. Blanke m Oosterbeek  

J.W. Brummelman m Arnhem  

R.B. van Dijk m Vlagtwedde t/m 13 november 2019 

R.W.M. van Essen m Twello  

N.W. Gerritsen v Brummen  

H.J. Hollak m Arriën t/m 13 november 2019 

J.A.F. Kloosterziel m IJsselmuiden  

A. Lenten m Hoogeveen  

D.B.A. Lucas m Vriezenveen  

C.A.M. Oostrom v Apeldoorn  

A.J.M. Resink-Weeber v Zuidwolde  

H.W. Rozendal m Emst Vanaf 15 mei 2019 

H.J. Scheper m Den Ham t/m 13 november 2019 

W.A. Schrijver v Marle  

F.H. de Veen v Oene  

 

Naam m/v  Woonplaats  

    

N.W. Gerritsen v Brummen  

A.J.M. Resink-Weeber v Zuidwolde  

H.G.A. Blanke m Oosterbeek  
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Governance 

Inrichting governance Univé Stad en Land 
 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A. 
Coöperatie Univé Stad en Land U.A. kent de volgende statutaire organen: de Ledenraad, de Raad van 
Commissarissen en de Raad van Bestuur. 

 
Ledenraad 

De Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan binnen Coöperatie Univé Stad en Land U.A.  

De Ledenraad besluit over belangrijke onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, de jaarrekening en 

nieuwe leden voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.  

 

De Raad van Bestuur en de Raden van Commissarissen leggen ieder vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid verantwoording af aan de Ledenraad. Lees meer over de Ledenraad op pagina 

33. 
 
Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de Coöperatie. Daaronder valt de 

dagelijkse gang van zaken, strategieontwikkeling en het maken en uitvoeren van beleid.  
 
Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. houdt toezicht op het beleid van 

de Raad van Bestuur en op de gang van zaken in de Coöperatie en haar dochterondernemingen. 

Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur terzijde met raad.  
 
Voor de ondersteuning bij zijn taak heeft de Raad van Commissarissen een tweetal commissies binnen 
de Raad geïnstalleerd: de Risk- en Auditcommissie en de HR-commissie.  
 
Lees hierover meer in het verslag van de Raad van Commissarissen op pagina 47. 
 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. kent de volgende statutaire organen: de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AvA), de Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.  

 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. staat onder toezicht van en rapporteert zelfstandig aan De 

Nederlandsche Bank (DNB). 
 
 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste besluitvormende orgaan binnen 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De AvA wordt statutair gevormd door enig aandeelhouder 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A. De belangrijkste besluiten ten aanzien van Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V. worden genomen door de Ledenraad van Univé Stad en Land. 

 
Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. is verantwoordelijk voor het 

vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. De 
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Raad van Bestuur van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. wordt gevormd door dezelfde leden 

als de Raad van Bestuur van de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. 
 
Raad van Commissarissen  

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft een eigen Raad van Commissarissen, bestaande uit 

drie leden. De Raad van Commissarissen van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. houdt toezicht 

op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen goedkeuring aan belangrijke 

besluiten van de Raad van Bestuur. Voor de ondersteuning bij zijn taak heeft de Raad van 

Commissarissen een tweetal commissies binnen de Raad geïnstalleerd: de Risk- en Auditcommissie en 

de HR-commissie. 

 
Overige informatie Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 

Voor een meer specifieke toelichting wordt verwezen naar de zelfstandige jaarrekening van Univé Stad 

en Land Brandverzekeraar N.V. 
 
Overige informatie 
 
Subcommissies Raden van Commissarissen 

De beide Raden van Commissarissen kennen twee gezamenlijke subcommissies, te weten een Risk- en 

Auditcommissie en een Human Resources (HR) commissie. Zij houden toezicht op deze specifieke 

aandachtsgebieden en adviseren hierover beide Raden van Commissarissen. 

 

De gecombineerde Risk- en Auditcommissie van de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. en Univé Stad 

en Land Brandverzekeraar N.V. houdt (als subcommissie van de beide Raden van Commissarissen) 

toezicht op de (financiële) verslaglegging van de organisatie en de bevindingen van de accountant 

daaromtrent en stelt daarnaast vanuit haar eigen onafhankelijke positie vast dat de opzet van het 

risicobeheersingssysteem voldoende waarborgen kent voor een beheerste en integere 

bedrijfsvoering.  

 

Samenstelling governance organen 

Bij de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raden van Commissarissen wordt 

gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De huidige samenstelling van 

de Raad van Bestuur en de Raden van Commissarissen is in dit opzicht nog onvoldoende evenwichtig. 

Bij de selectie van leden van de Raad van Bestuur en toezichthouders wordt met name het (collectieve) 

geschiktheidsaspect zwaar gewogen. In het geval van toekomstige vacatures zal bij gelijke geschiktheid 

(incl. bijdrage in/aan collectief) de voorkeur uitgaan naar vrouwelijke kandidaten. 

 

 

 

Rooster van Aftreden 

In het komende jaar treden de heren Oude Alink en Roos volgens het Rooster van Aftreden terug als 

Commissaris. De profielen voor de nieuwe toezichthouders zijn gebaseerd op het voornemen om een 

personele unie voor de Raden van Commissarissen van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. en Univé 

Stad en Land Brandverzekeraar N.V. te vormen. 
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Overige informatie  

De leden van de Raad van Bestuur als ook de leden van de Raden van Commissarissen hebben in 2019 

deelgenomen aan relevante opleidingen en gerichte inhoudelijke (interne) bijeenkomsten. 

 

Alle leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raden van Commissarissen hebben de eed of 

belofte voor beleidsbepalers in de financiële sector afgelegd. 

 

Met betrekking tot de inrichting van de governance is er sprake van een bij de aard, omvang en 

complexiteit passende uitwerking van beleid en uitvoeringsmaatregelen. Ook de eisen vanuit de normen 

omtrent beheerste en integere bedrijfsvoering, beheerst beloningsbeleid en deskundigheid/geschiktheid 

uit de Wet op het Financieel Toezicht (wft) alsmede Solvency II (onder meer opzet en werking 

sleutelfuncties) zijn hierin verwerkt. 

 

De bovenstaande inrichting maakt dat er voldoende waarborgen zijn voor een deugdelijk bestuur van 

de Coöperatie, alsmede het goed kunnen vervullen van haar toezichtstaak door de Raad van 

Commissarissen en is passend bij de omvang en aard van de activiteiten van de vennootschappen. 
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Personalia 
 
Raad van Bestuur  
Coöperatie Univé Stad en Land U.A. / Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 
 
De leden van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. en Univé Stad en Land 
Brandverzekeraar N.V. worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
 
De heer P.J. Varekamp 
 

• 2 augustus 1965, Drachten 

• Voorzitter Raad van Bestuur (per 1 oktober 2016) 

 

• Nevenfuncties 

• Secretaris Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden 

• Voorzitter Raad van Toezicht De Lawei 

• Voorzitter Stichting voor Elkaar 
 
 
 
De heer R.J.M. Booijink 
 

• 11 juni 1967, Dalfsen 

• Lid Raad van Bestuur (per 11 september 2014) 

 

• Nevenfuncties  

• Voorzitter bestuur Damito Consumentenbeurs  

• Voorzitter bestuur FC Dalfsen (Samenwerkende Jeugd Opleiding) 
 

 
De heer K. Waterlander 
 
De heer K. Waterlander is per 1 mei 2019 teruggetreden als bestuurder en het dienstverband met 
Univé Stad en Land is beëindigd. In afstemming met de Raad van Commissarissen is besloten om 
vooralsnog met een tweehoofdig bestuur te werken. 
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Raad van Commissarissen - Coöperatie Univé Stad en Land U.A. 

Mevrouw J. (Hannet) de Vries – in ’t Veld  

• 13 maart 1964, Apeldoorn 

• Voorzitter Raad van Commissarissen 

• Lid HR Commissie  

• Rooster van aftreden 

• Vanaf 2004 t/m laatste fusie 09-2014 lid van Raad van Commissarissen 

• 1e termijn voorzitter 09-2014 t/m 11-2018 

• 2e termijn voorzitter 12-2018 t/m 11-2021 

• (Neven)functies 

• Directeur Stibbe Management B.V. 

• Voorzitter RvC Leisurelands B.V. 

• Voorzitter RvC Accres Apeldoorn B.V. 

 
De heer H.J. (Dick) Oude Alink  

• 12 februari 1950, Apeldoorn 

• Lid Raad van Commissarissen  

• Lid Risk- en Auditcommissie 

• Voorzitter HR Commissie 

• Rooster van aftreden 

• Vanaf 11-2013 t/m laatste fusie 09-2014  

• 1e termijn lid 09-2014 t/m 11-2018 

• 2e termijn lid 12-2018 t/m 11-2020 

• (Neven)functies 

• Adviseur AkzoNobel Insurance B.V. 

• Commissaris AkzoNobel Assurantiën N.V. 

• Lid Rotary Club Apeldoorn 

 

De heer M. (Marc) Kuipers 

• 1 november 1966, Grou 

• Lid Raad van Commissarissen  

• Rooster van aftreden 

• 1e termijn lid 09-2014 t/m 11-2018 

• 2e termijn lid 12-2018 t/m 11-2022 

• (Neven)functies 

• Strategisch consultant,  Adviseur Raden van Bestuur, interim directeur 

• Lid Raad van Toezicht huurder vereniging Nieuw Elan 

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderwoud 

• Lid Raad van Commissarissen NV Samenwerking Glasverzekering 

• Voorzitter Raad van Commissarissen Gemeentelijk Sportbedrijf De Fryske Marren 

• Initiator en bestuurslid (vice voorzitter) Stichting Commissarissen Kring Friesland 

• Bestuurslid Vastgoed Maatschap Hanzevast fondsen 27 en 33 

• Voorzitter Bestuur Stichting De Harmonie Theater 
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• Lid Redactiecommissie Toezien 

 
Raad van Commissarissen - Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 

 
De heer T.J.M. (Tom) Roos 

• 21 oktober 1947, Apeldoorn 

• Voorzitter Raad van Commissarissen  

• Lid Risk- en Auditcommissie 

• Rooster van aftreden 

• 1e termijn lid 09-2014 t/m 11-2018 

• 2e termijn lid 12-2018 t/m 11-2020 

• (Neven)functies 

• Lid Raad van Commissarissen Univé Dichtbij 

• Bestuurslid Delta Lloyd Pensioenfonds 

• Lid van de EZ Adviescommissie Borgstellingsregeling MKB 

• Lid visitatiecommissie Pensioenfonds HAL 
 
De heer H.J. (Dick) Oude Alink  

• 12 februari 1950, Apeldoorn 

• Lid Raad van Commissarissen  

• Lid Risk- en Auditcommissie 

• Voorzitter HR Commissie 

• Rooster van aftreden 

• Vanaf 11-2013 t/m laatste fusie 09-2014  

• 1e termijn lid 09-2014 t/m 11-2018 

• 2e termijn lid 12-2018 t/m 11-2020 

• Nevenfuncties 

• Adviseur AkzoNobel Insurance B.V. 

• Lid Raad van Commissarissen Commissaris AkzoNobel Assurantiën N.V. 

• Lid Rotary Club Apeldoorn 
 
De heer A. Verhoeff 

• 22 juni 1957, Dalfsen 

• Lid Raad van Commissarissen  

• Voorzitter Risk- en Auditcommissie 

• Rooster van aftreden 

• 1e termijn lid 09-2014 t/m 11-2018 

• 2e termijn lid 12-2018 t/m 11-2022 

• (Neven)functies 

• Lid Raad van Commissarissen E.O.C. Onderlinge Schepenverzekering U.A. en voorzitter ARC. 

• Lid Raad van Beheer Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ U.A. 

• Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Koninklijke Smilde B.V. 

• Penningmeester Stichting Hospice ’t Huis De Pastorie te Dalfsen 
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Risicomanagement 

Univé is een zekerheidsmerk. We kiezen daarom als Univé Stad en Land voor een beheerste 

en integere bedrijfsvoering en we gaan verantwoord met risico’s om. Om de continuïteit en 

betrouwbaarheid van Univé Stad en Land te waarborgen, stellen we grenzen aan de risico’s 

die Univé Stad en Land accepteert en houden we ons aan de wet- en regelgeving. Ons 

risicomanagement- en interne controlesysteem richten we zo in, dat we dat ook waar kunnen 

maken. 

Governance en beleid 

Ons risicomanagement- en interne controlesysteem omvat alle strategieën, beleidskaders, processen 

en rapportageprocedures die nodig zijn om de risico’s waaraan Univé wordt blootgesteld, continu te 

identificeren, analyseren, beheersen, monitoren en rapporteren. Het risicomanagement- en interne 

controlesysteem is ingericht volgens het Three lines of defense-model.  

 
 
Eerste lijn 
De eerste lijn is het lijnmanagement, dat verantwoordelijk is voor het beheersen van risico’s. 

De eerste lijn richtte zich op het verder vormgeven van het risicomanagement- en interne 

controlesysteem in de reguliere bedrijfsvoering. Het team kwaliteit heeft de eerste lijn hierbij actief 

ondersteund. Hierbij is aandacht besteed aan de verdere uitwerking van normeren van processen, het 

identificeren van risico’s en het ontwerpen en monitoren van effectieve beheersingsmaatregelen. Ten 

aanzien van de primaire processen zijn deze stappen geheel doorlopen en worden periodiek 1e 

lijnscontroles uitgevoerd. Op basis van bevindingen en analyses uit eigen controles en advies vanuit de 

tweede lijn wordt de effectiviteit van de beheersing van de risico’s verder verbeterd. Belangrijke 

bevindingen worden met behulp van de PROA-methodiek (probleem, risico, oorzaak, analyse) 

uitgewerkt tot concrete acties ter verbetering. De actie- en resultaatgerichtheid verdienen blijvende 

aandacht van management en Raad van Bestuur. 

 
Tweede lijn 

De functies Risicomanagement, Compliance en Actuariaat vormen samen de tweede lijn en worden 

samen met Internal Audit aangeduid als sleutelfuncties. Deze functies ondersteunen en houden 

toezicht op de eerste lijn. Deze functies doen dit door kaders te stellen voor de beheersing van risico’s, 

door hierover te adviseren en te rapporteren en door de risicobeheersing te monitoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raad van Bestuur / directie 

1e lijn 

Lijnmanagement 

 

Eerste lijn 

3e lijn 

Internal Audit 

 

Derde lijn 
Kaderstelling, advies, 

monitoring en 

rapportage 

Onafhankelijke controle 

en toetsing effectiviteit 

beheersing 

Dagelijks managen van 

risico’s 

2e lijn actuariaat, risk, 

compliance 
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De sleutelfuncties werken op basis van charters waarin de afbakening van de activiteiten met de 

andere lijnen duidelijk is omschreven. In het gehele verslagjaar vond structureel overleg plaats tussen 

de sleutelfuncties. 
 

Het risicomanagement beleidsraamwerk is opgebouwd uit verschillende beleidsdocumenten. In het 

risicomanagementbeleid is de visie, algehele strategie en de samenstelling van het risicomanagement- 

en interne controlesysteem van Univé Stad en Land beschreven. In de onderliggende 

risicomanagementstrategie is de strategie voor de beheersing van strategische, financiële en 

operationele risico’s van Univé Stad en Land beschreven.  

 

Voor de risicomanagementfunctie lag in het verslagjaar evenals in het voorgaande jaar de focus op de 

ondersteuning bij de verdere inbedding van het risicomanagement- en interne controlesysteem in de 

reguliere bedrijfsvoering. En op het optimaliseren van de aansluiting van haar werkzaamheden op de 

activiteiten van de eerste en derde lijn met betrekking tot het integraal managen van risico’s. De 

risicomanagementfunctie heeft voor verschillende primaire ketenprocessen een tweedelijnscontrole 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de organisatie in toenemende mate kan steunen op de beheersing in de 

eerste lijn.  

 

Ook is in het verslagjaar onder regie van de risicomanager de risicobereidheid geactualiseerd en een 

’Own Risk and Solvency Assessment’ (ORSA) uitgevoerd.  
 

Verder is onder regie van de risicomanager eind 2018/begin 2019 de strategische risicoanalyse 

geactualiseerd. Hierbij is ook kennis genomen van de op Univé Formule niveau uitgevoerde 

strategische risicoanalyse. 

 

Door de compliance functie is in het verslagjaar onder meer aandacht besteed aan monitoring van 

onder meer de naleving van zorgplicht, de borging van wettelijke normen uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), de sanctiewet, de Insurance Distribution Directive (IDD, richtlijn 

Verzekeringsdistributie) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

(Wwft). Voor het komende boekjaar staat het verder uitwerken van de risicobereidheid ten aanzien 

het compliance risico op de agenda. 

 

De actuariële functie richt zich in belangrijke mate op de activiteiten van Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V. De actuariële functie heeft in het verslagjaar onder meer onderzoek verricht 

naar de toereikendheid van de technische voorzieningen, het premie- en acceptatiebeleid, het 

herverzekeringsprogramma voor 2020 en een beoordeling van de kwaliteit van de gebruikte data. 

Daarnaast heeft zij reviews uitgevoerd op de SKV berekeningen, de ORSA en de jaar- en 

kwartaalrapportages naar de toezichthouder. De actuariële functie is uitbesteed aan Arcturus B.V. 
 
Derde lijn 

De functie Internal Audit (door alle Regionale Univé’s uitbesteed aan Univé Services B.V.) vormt de 

derde lijn. Deze functie heeft een controlerende functie en geeft via rapportages inzicht in de 

effectiviteit van de beheersing van de belangrijke risico’s. In 2019 is een audit uitgevoerd op het 

nazorgproces Hypotheken en een quick scan op de rapportage over de voortgang van zorgplicht in het 

algemeen. Daarnaast heeft Internal Audit verschillende formulebrede audits uitgevoerd onder meer 

op opzet van business continuity management en de opzet en werking ten aanzien van compliance. 

De resultaten van alle audits zijn besproken in de Raad van Bestuur en de Risk- en Auditcommissie.  
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Risico’s en risicobereidheid  

Univé Stad en Land onderkent verschillende risicocategorieën: strategisch, financieel (marktrisico, 

tegenpartijrisico, verzekeringstechnisch risico) en operationeel (o.a. processen, IT, compliance, 

juridisch). Per risicocategorie is de risicobereidheid geformuleerd. De risicobereidheid geeft de 

hoeveelheid en het soort risico aan dat Univé Stad en Land bereid is te accepteren bij de realisatie van 

zijn doelstellingen. Met andere woorden: het kader voor onze bedrijfsvoering. De onderliggende 

beleidskaders bevatten de richtlijnen voor de beheersing van risico’s in de verschillende 

risicocategorieën. Gedurende het jaar voert Univé Stad en Land op verschillende niveaus 

risicobeoordelingen uit, met actieve betrokkenheid van de Raad van Bestuur, sleutelfunctionarissen 

en het (lijn)management.  

 

De belangrijkste risico’s voor de gehele organisatie betreffen de strategische risico’s ten aanzien van 

eerder genoemde marktontwikkelingen (concurrentie, verdere digitalisering, lagere omzet) in 

combinatie met het beperkte verander- en anticiperend vermogen binnen de Univé Formule als geheel 

en Univé Stad en Land in het bijzonder. Een nieuwe koers voor Univé Stad en Land vraagt om andere 

kennis en vaardigheden van medewerkers en management. Om duidelijk te maken wat er van 

medewerkers wordt verwacht in deze verandering, hebben we profielen opgesteld voor de Univé-

medewerker en -manager van de toekomst. De nieuwe organisatiecompetenties Verandervermogen 

en Initiatief tonen zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwe profielen. We helpen medewerkers 

met opleidingen, trainingen en loopbaanbegeleiding, afgestemd op wat zij nodig hebben om duurzaam 

inzetbaar te blijven. In 2019 hebben we een belangrijke eerste stap gemaakt als het gaat om vitaliteit 

en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Voor managers gaat het om thema’s als eigenaarschap, 

coaching, resultaatgericht werken, verzuimbegeleiding en een nieuwe stijl Resultaat & Ontwikkelings-

cyclus . Van hen wordt verwacht dat zij het echte gesprek met de medewerkers aangaan. 
 

Het operationele rendement van de bemiddelingsactiviteiten is, mede door de organisatiewijzigingen 

in 2018, in 2019 sterk verbeterd. Voor 2020 verwachten we een klein positief resultaat uit 

bemiddelen. Wij verwachten ook de komende jaren een verder dalende trend in de omvang van ons 

personeelsbestand.  

 

Univé Stad en Land kent een gematigd defensief beleid voor wat betreft financiële risico’s inclusief 

het gebruik van financiële instrumenten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 

toelichting op de jaarrekening. 

 

Het beheersen van risico´s in operationele processen (onder meer advies/zorgplicht, simple risk 

processen, consequent toepassen wet- en regelgeving) is in het Internal Control Framework geborgd. 

We werken verder aan een heldere duidelijke normering, adequate identificatie van de risico’s en 

effectieve beheersingsmaatregelen. Toetsingdoor het uitvoeren van 1e en 2e lijnscontroles vormen 

hiervoor de uitgangspunten.  

 

Door middel van een externe beoordeling (TPM) kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste  IT 

risico’s (uitbesteding aan Univé Groep) in voldoende mate zijn gemitigeerd. Met betrekking tot de 

uitbesteding van het vermogensbeheer (Kempen Capital Management N.V. en Caceis / Kas Bank N.V.) 

is sprake van ISAE 3402 verklaringen. 
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Risicomanagement Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 
 

Risicobeleid 

Als gevolg van de aard en omvang van de verzekeringsportefeuille in combinatie met het gevoerde 

(risico)beleid is er sprake van een laag (basis) risicoprofiel. Dit past naar de mening van de Raad van 

Bestuur bij de grondbeginselen van een coöperatieve verzekeraar. Het behoudende risicoprofiel heeft 

in voorgaande jaren geleid tot redelijk stabiele resultaten.  

 

De lage risicobereidheid van de verzekeraar en de op basis daarvan genomen maatregelen ten aanzien 

van verzekeringstechnische- en beleggingsrisico’s zal naar verwachting ook in de komende jaren leiden 

tot beperkt volatiele financiële jaarresultaten met uitzondering van stormcalamiteiten. 

 

De uitkomsten van de risicoanalyses, lijncontroles en audits geven aan dat op de belangrijkste 

operationele risicogebieden (product, acceptatie, claim, IT) voldoende beheersing van de belangrijkste 

risico’s verondersteld mag worden. 

 

Solvency II 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft te maken met de wettelijke toezichtseisen 

voortvloeiend uit de Europese Solvency II richtlijnen. Het besturen en managen van de relatie tussen 

missie, doelstellingen, risicobeleid, risicobeheersing en vereist en aanwezig kapitaal staat hierbij 

centraal. Hierbij is telkens geredeneerd vanuit het perspectief van de aard, omvang en complexiteit 

van de verzekeraar met coöperatieve grondbeginselen. 

 

De verzekeraar evalueert jaarlijks haar risicohouding, risicoprofiel alsmede haar risicomanagement-

strategie in het algemeen en per risicocategorie (verzekeringstechnisch risico, marktrisico 

(beleggingen), tegenpartijrisico en operationeel risico). 

 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft in haar risicomanagement- en kapitaalbeleid de 

uitgangspunten voor de risicobereidheid van financiële risico’s in het algemeen en het 

solvabiliteitsrisico weergegeven. De aanwezige solvabiliteit ultimo 2019 (223%, voor dividenduitkering) 

is ruim voldoende om mogelijke risico’s en verval van kapitaal te kunnen opvangen. De interne 

minimumeis is vastgesteld op 155% van het benodigde kapitaal volgens het Solvency II-model ad € 

15,8 mln. 

 

In een ORSA wordt inzicht verkregen in de relaties tussen de doelstellingen, het basis risicoprofiel (incl. 

beheersing) en het aanwezige en benodigde kapitaal van de onderneming gedurende de komende vijf 

jaar. Bovendien wordt het effect van verschillende (stress)scenario’s op de aanwezige en noodzakelijke 

solvabiliteit doorgerekend en weergegeven. De ORSA verschaft de Raad van Bestuur een goede 

analyse van de samenhang in (verwacht) rendement, risico’s en kapitaal.  

 

Uit de ORSA blijkt dat in enkele scenario’s (o.a. storm eenmaal in 250 jaar en een flinke recessie) de 

solvabiliteitsratio flink daalt. In een enkel scenario is de bedrijfsvoering voldoende gezond om de 

solvabiliteit zonder aanvullende maatregelen te laten herstellen. In een ander scenario kan niet meer 

worden voldaan aan de interne minimumgrens van 155%. In dat geval volstaat een storting van 

aanvullend kapitaal vanuit de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. om weer te voldoen aan de interne 

grenswaarde. 
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Er wordt voor wat betreft de brandverzekeraar gerapporteerd onder het Solvency II regime, waarbij 

elk kwartaal de Quantitative Reporting Templates (QRT’s) bij de DNB zijn ingediend en is zowel aan de 

toezichthouder DNB (incl. verklaring accountant) als aan het publiek (SFCR) een jaarverslag 

gerapporteerd. Voor 2020 is een vrijstelling verkregen om ieder kwartaal te rapporteren, enkel bij 

belangrijke wijzigingen in risico en of kapitaal dient te worden gerapporteerd. 

 

In 2019 is verdere invulling gegeven aan de verankering van Solvency II, onder meer ten aanzien van 

de ALM studie en de bijbehorende Solvency II richtsnoeren alsmede op het gebied van toepassing 

fiscaal beleid in de berekening van kapitaalvereisten. 

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de zelfstandige jaarrekening van Univé Stad en Land 

Brandverzekeraar N.V. 
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Verslag over het boekjaar 

Belangrijke stappen gezet 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Wij zien 

toe op de algemene gang van zaken binnen Univé Stad en Land. Ook adviseren wij de Raad 

van Bestuur waar nodig. De Raad van Commissarissen maakt daarbij een evenwichtige 

afweging van de belangen van de bij de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. betrokkenen, 

zoals haar leden, relaties, verzekerden en de medewerkers. In dit verslag lichten wij onze 

activiteiten, inclusief de belangrijkste thema’s, toe. Jaarlijks bespreken wij de jaarrekening van 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A. die is opgesteld door de Raad van Bestuur. Externe 

accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) controleert de jaarrekening en heeft over zijn 

belangrijkste bevindingen gerapporteerd aan Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen en de in dit jaarverslag opgenomen accountantsverklaring afgegeven. Wij 

hebben de jaarrekening 2019 besproken met de Raad van Bestuur en PwC.  

Belangrijkste thema’s 
 
Positieve trends in resultaten 
Wij kunnen constateren dat de organisatie de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet om de 
dienstverlening naar klanten te verbeteren en de (compliance) risico’s door een meer effectieve 
(proces)beheersing verder te mitigeren. Het financiële resultaat, meer specifiek ten aanzien van de 
activiteit bemiddelen, is sterk verbeterd. De door de Raad van Bestuur met name in 2018 genomen 
organisatorische maatregelen hebben op alle onderdelen een positieve uitwerking gehad op de 
operationele en financiële resultaten. Kijkend naar de vele kansen en uitdagingen waarvoor de 
organisatie ook de komende jaren staat is dit een belangrijke ontwikkeling.  
 
Klanten en medewerkers meer tevreden 
Uit doorlopend onderzoek blijkt dat klanten meer tevreden zijn over de contacten welke zij met 
Univé Stad en Land hebben. De genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat de dienstverlening in 
de ogen van klanten is verbeterd en dat zij met name ‘minder gedoe’ ervaren. Dat laatste is ook 
zeker een compliment voor de medewerkers; met oprechte interesse, kennis van zaken en door te 
zorgen dat het gewoon goed geregeld wordt, helpen zij klanten aan meer zekerheid over hun 
(financiële) risico’s. Belangrijk is dat medewerkers zelf ervaren dat zij beter in hun kracht zitten. De 
resultaten van het Great Place To Work laten op dit punt een positieve trend zien. Dit is een 
bevestiging van hetgeen we in ons overleg met de Ondernemingsraad ook terugkrijgen. De extra 
aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers juichen wij toe. 
 
Beheersing en verbetering van bedrijfsvoering  
De organisatie heeft  stappen gemaakt als het gaat om het beheersen van haar bedrijfsvoering. Er staat 
een goed gestructureerd control framework waarbinnen de processen en beheersingsmaatregelen ten 
aanzien de belangrijkste (compliance) risico’s worden uitgevoerd.  
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Belangrijke uitdagingen liggen nog op het gebied van verdere digitalisering van dienstverlening en 
processen en het gebruik van en creëren van meerwaarde uit de beschikbare data voor onder andere 
effectieve campagnes, efficiënte (beheersing van) processen en monitoring van de performance. 
 
Strategie en innovatie 
In ons toezicht staat de verdere uitwerking en implementatie van de strategie ‘De Kracht van Univé’ 
centraal. In verschillende vergaderingen, themasessies en het Formule planproces kwam dit 
onderwerp uitgebreid aan de orde, zowel binnen Univé Stad en Land als ook op Univé Formule niveau. 
Er is specifiek aandacht geweest voor merkpositionering, samenwerking binnen de formule, 
verbreding van diensten en producten, arbeidsmarkt, ontwikkeling van het kostenniveau, verdere 
digitalisering en inzet van data.  
 
Vanuit perspectief van de genoemde strategische thema’s is schaalgrootte een belangrijke factor. In 
samenspraak met de Raad van Bestuur oriënteren wij ons voortdurend op mogelijkheden om de 
schaalgrootte en daarmee executiekracht te vergroten, risico’s te mitigeren in combinatie met een 
acceptabel kostenniveau. 
 
Coronavirus 
Het coronavirus heeft de wereld en ook Nederland flink in haar greep. Het zijn onzekere tijden voor 
iedereen. Ook Univé Stad en Land heeft de wijze van haar dienstverlening aangepast aan de 
omstandigheden. Nagenoeg alle medewerkers werken vanuit huis en zijn zo in staat om onze klanten 
te woord te staan. Bovendien kunnen klanten gebruik maken van de online mogelijkheden (incl. Univé-
App). Hoewel op basis van risicoanalyses er zeker sprake zal zijn van impact op de resultaten over 2020 
kunnen we constateren dat de financiële positie (liquiditeit, solvabiliteit) van Univé Stad en Land zeer 
goed te noemen is en de continuïteit van de onderneming geen gevaar loopt. 
 
Samenwerking binnen de Univé Formule 
Univé Stad en Land is gebaat bij een goede samenwerking binnen de Univé Formule. De Raad van 
Bestuur rapporteert periodiek over de voortgang van de samenwerking en uitvoering van plannen 
binnen de Univé Formule. Samen met de Raad van Commissarissen van de Univé Groep en de Raden 
van Commissarissen van de andere regionale Univé’s spreken wij vanuit onze toezichthoudende rol 
periodiek over de ontwikkeling van de Univé Formule en de rol van de Raad van Bestuur van de 
Coöperatie Univé U.A. als formulebestuur.  
 
Samenstelling Raad van Bestuur  
De heer K. Waterlander (directeur verzekeringsbedrijf) heeft per 1 mei 2019 de organisatie verlaten. 
Wij danken de heer Waterlander voor zijn langjarige bijdrage aan de ontwikkeling van Univé Stad en 
Land. In afstemming met de restende bestuurders is besloten om vooralsnog met een tweehoofdige 
Raad van Bestuur te werken. In komende periode zal deze inrichting worden geëvalueerd. 
 
Besluiten 
In 2019 hebben wij onder meer de volgende besluiten genomen:  

• Positief advies aan de Ledenraad om de jaarrekening 2018 vast te stellen; 

• Goedkeuring Businessplan 2020-2022;  

• Vaststelling van het beleidskader risicomanagement en risicostrategie; 

• Herijking strategische assetallocatie beleggingen. 
 
  



 

 

 

 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A., Jaarverslag 2019  
Pagina 50/101 

Over de Raad van Commissarissen 
 
Samenstelling 
Op 31 december 2019 kent de Raad van Commissarissen de volgende leden: 

• J. (Hannet) de Vries – in ’t Veld; 

• H.J. (Dick) Oude Alink; 

• M. (Marc) Kuipers. 
 
Permanente educatie 
Ons programma van permanente educatie bestaat uit een combinatie van themabijeenkomsten 
samen met de Raad van Bestuur, bijeenkomsten binnen de Univé Formule, interne verspreiding van 
relevante literatuur over good governance en actuele onderwerpen, en ieders individuele 
opleidingspakket.  
 
Zelfevaluatie 
Een behoorlijk functioneren van bestuur en toezicht vereist dat dit functioneren regelmatig wordt 
geëvalueerd. We hebben tijdens de jaarlijkse evaluatie gekeken naar de rol en taakopvatting van Raad 
van Bestuur en Raad van Commissarissen, naar de onderlinge samenwerking en het functioneren. Niet 
alleen die binnen de Raad van Commissarissen, maar ook die tussen de Raad van Commissarissen en 
de Raad van Bestuur. 
 
Onafhankelijkheid, deskundigheid en evaluatie  
In 2019 hebben zich binnen de Raad van Commissarissen geen zakelijke transacties voorgedaan 
waarbij belangenverstrengeling een rol heeft gespeeld. Naar het oordeel van de Raad van 
Commissarissen is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid zoals opgenomen in de Nederlandse 
Corporate Governance Code. 
 
Overleggen 
 
Algemene vergaderingen 
In 2019 vergaderde de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. zes keer 
regulier en eenmaal in een informele (24 uurs) setting. Ook hebben wij deelgenomen aan de 
bijeenkomsten met alle Commissarissen van de Univé Formule (regionale Univé‘s en Univé Groep). Op 
de agenda stonden onder meer de resultaten en het ‘gedeelde’ toezicht op de implementatie van de 
strategie op formuleniveau en bij de eigen entiteit. 
 
Overleg met de Ondernemingsraad 
De leden van de Raden van Commissarissen woonden in het verslagjaar twee keer het overleg van de 
Ondernemingsraad bij. In de vergadering is onder meer gesproken over de ontwikkelingen binnen 
Univé Stad en Land. Het overleg met de Ondernemingsraad is altijd constructief en waardevol.  
Wij waarderen de inzet en betrokkenheid van de Ondernemingsraad.  
  
Commissies 
 
HR Commissie 
De HR commissie vergaderde twee keer in 2019. Gespreksonderwerpen waren onder andere: 

• Ontwikkeling van het ziekteverzuim(beleid); 

• Ontwikkelingen ten aanzien van senior management; 

• Opleidingsprogramma voor Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen (incl. opstellen 

reglement); 

• Opzet en resultaten van het Great Place To Work onderzoek; 
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• Opzet van het vitaliteitsprogramma gericht op duurzame inzetbaarheid. 
 
Risk- en Auditcommissie  

De Risk- en Auditcommissie kwam in 2019 vijf keer bij elkaar. Tijdens de bespreking van de 
jaarrekeningen 2018 en de financiële maand- en kwartaalrapportages over 2019 spraken we onder 
meer over ontwikkelingen en resultaten ten aanzien van de verschillende activiteiten, de (risico) 
beheersing daarvan, de voorgenomen kostenreductie, de beleggingsportefeuille en de toereikendheid 
van onze voorzieningen. 

 
Thema’s Onderwerpen 

 

Verslaglegging en 

solvabiliteit 

Bestuursverslag 2018 

Jaarrekeningen 2018 

Financiële maand- en kwartaalrapportages 

Kwartaalrapportages actuariaat, compliance en risicomanagement 

Kapitaalbeleid 

 

Externe audit  Accountantsverslag PWC 2018 

Managementletter PWC 2019 

Auditplan PWC boekjaar 2019 

 

Interne audit Auditplan Internal Audit 2020 

Kwartaalrapportages Internal Audit 

Auditrapportage nazorg hypotheken 

Quick scan rapportage gap-analyse Zorgplicht 

 

Risicomanagement en -

beheersing  

Beleidskader risicomanagement en risicostrategie 

ORSA Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 

Strategische risicoanalyse Univé Stad en Land en Univé Formule 

 

 
 
Tot slot 
De Raad van Commissarissen waardeert de grote betrokkenheid en hoge mate van inzet van alle 
medewerkers, de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Ledenraad. Samen hebben we de 
afgelopen jaren belangrijke stappen gemaakt en mede hierdoor kunnen we de uitdagingen als gevolg 
van het coronavirus goed aan. Als Raad van Commissarissen kijken we uit naar een verdere 
samenwerking om samen Univé Stad en Land nog wendbaarder te maken en als het coöperatieve 
zekerheidsmerk in de markt te positioneren. 
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Preadvies Raad van Commissarissen 

 

De Raad van Commissarissen adviseert op basis van de (bovenstaande) door haar verrichte 

toezichtstaken de Leden om: 

 

• de jaarrekening 2019 vast te stellen; 

• de resultaatverdeling vast te stellen conform het voorstel; 

• de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid; 

• de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. 

 

 

De Raad van Commissarissen, 
16 april 2020 

 

 

 

 

 
J. de Vries-in ’t Veld (v), voorzitter 
 
 

 
M. Kuipers (m)    
 
 

 
 
H.J. Oude Alink (m) 
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
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Balans per 31 december 

 
 
 
 
 
 
 
  

in €

ACTIVA 

Beleggingen

Terreinen en gebouwen (1)

Voor eigen gebruik 5.888.000 7.080.000

Overige terreinen en gebouwen 5.992.000 5.467.000

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

Andere deelnemingen (Univé Pensioenen B.V.) 2 2

Overige financiële beleggingen (2)

Aandelen en andere niet-vastrentende 

waardepapieren 20.854.697 19.263.406

Hypothecaire leningen - 200.744

Vorderingen uit andere leningen - 13.468

32.734.699 32.024.620

Vorderingen 

Vorderingen uit directe verzekering op: (3)

- verzekeringsnemers 540.436 720.134

Overige vorderingen:

Latente belastingvorderingen (4) 1.705.254 2.323.668

Overige vorderingen (5) 303.601 107.935

2.549.291 3.151.737

Overige activa

Materiële vaste activa en voorraden (6) 624.640 718.420

Liquide middelen (7) 38.574.734 36.400.941

39.199.374 37.119.361

Overlopende activa

Lopende rente en huur 3.553 3.553

Overige overlopende activa (8) 216.285 30.836

219.838 34.389

74.703.202 72.330.107

31-12-2019 31-12-2018
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in €

PASSIVA

Eigen vermogen (9)

Overige reserves 41.396.078 46.234.742

Onverdeeld resultaat 3.106.247 (4.838.664)

44.502.325 41.396.078

Technische voorzieningen (10)

Voor niet verdiende premies en lopende risico's:

  - bruto 4.820.100 4.687.193

Voor te betalen schaden:

  - bruto 5.926.213 9.901.691

  - herverzekeringsdeel (2.164.934) (4.565.225)

8.581.379 10.023.659

Voorzieningen

Voor pensioenen (11) 2.047.810 1.841.120

Overige (12) 953.000 1.007.000

 3.000.810 2.848.120

Schulden

Schulden uit directe verzekering 31.526 23.730

Schulden uit herverzekering 641.040 1.349.000

Overige schulden:

Belastingen (13) 1.197.273 1.145.128

Overige schulden (14) 1.401.025 2.256.845

3.270.864 4.774.703

Overlopende passiva (15) 15.347.824 13.287.547

74.703.202 72.330.107

31-12-2019 31-12-2018
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Winst- en verliesrekening over het boekjaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in €

Verdiende premies eigen rekening (16)

Bruto premies 28.071.072 26.859.728

Uitgaande herverzekeringspremies (4.314.286) (4.043.478)

23.756.786 22.816.250

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende 

premies en lopende risico's 

(16)

  - bruto (132.906) (132.906) (93.265) (93.265)

23.623.880 22.722.985

Toegerekende opbrengst uit beleggingen (20) 590.150 (237.300)

Schaden eigen rekening (17)

Schaden

  - bruto (14.412.741) (14.994.184)

  - aandeel herverzekeraars 2.595.346 1.330.956

(11.817.395) (13.663.228)

Wijziging voorziening voor te betalen schaden

  - bruto 3.975.478 (1.032.356)

  - aandeel herverzekeraars (2.400.292) 1.068.408

1.575.186 36.052

(10.242.209) (13.627.176)

13.971.821 8.858.509

Aan technische rekening toegerekende kosten (19) (9.325.275) (10.079.195)

4.646.546 (1.220.686)

31-12-2019 31-12-2018

Resultaat technische rekening verzekeringsbedrijf



 

 

 

 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A., Jaarverslag 2019  
Pagina 57/101 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

in €

4.646.546 (1.220.686)

Opbrengst uit bemiddelingsactiviteiten (18) 15.221.208 15.237.515

Bedrijfskosten (19)

Acquisitiekosten (1.066.327) (828.451)

Beheers- en personeelskosten; afschrijving bedrijfsmiddelen (25.620.276) (29.598.745)

(26.686.603) (30.427.196)

Aan technische rekening toegerekende kosten (19) 9.325.275 10.079.195

Opbrengsten uit beleggingen (20)

Opbrengsten uit andere beleggingen:

 -terreinen en gebouwen 431.468 459.825

 -overige beleggingen 68.765 45.981

Waardeveranderingen beleggingen 902.852 48.792

Gerealiseerde winst op beleggingen 880.022 50.125

2.283.107 604.723

Beleggingslasten (20)

Beheerskosten en rentelasten (132.568) (106.100)

Waardeveranderingen van beleggingen (153.814) (510.545)

Gerealiseerd verlies op beleggingen (7.500) - 

(293.882) (616.645)

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 

overgeboekt naar technische rekening

(20)
(590.150) 237.300

Andere baten 14.552 3.421

Andere lasten (21) (195.392) (86.565)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 3.724.661 (6.188.938)

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening(22) (618.414) 1.350.274

Resultaat na belastingen 3.106.247 (4.838.664)

31-12-2019 31-12-2018

Resultaat technische rekening verzekeringsbedrijf
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Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

in €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen 3.106.247 (4.838.664)

Aanpassingen voor:

Herwaardering terreinen en gebouwen (1) 153.814 (48.792)

Herwaardering aandelen (2) (1.782.874) 510.545

Herwaardering andere financiële beleggingen - 15.369

Afschrijvingen immateriële vaste activa - 34.000

Afschrijvingen materiële vaste activa (6) 285.106 248.934

Mutatie technische voorzieningen (10) (1.442.280) 57.213

Mutatie voorzieningen (11+12) 152.690 (1.210.015)

Mutatie schulden (1.503.839) (1.320.288)

Mutatie overlopende passiva (15) 2.060.277 563.150

Mutatie vorderingen (3-5) 602.445 (406.754)

Mutatie overlopende activa (8) (185.449) (21.181)

(1.660.110) (1.577.820)

Totaal aanpassingen kasstroom uit operationele activiteiten 1.446.137 (6.416.483)

Investeringen en aankopen

Beleggingen in terreinen en gebouwen (1) (31.814) (207.208)

Beleggingen in aandelen (2) (18.971.166) (100.350)

Materiële vaste activa (6) (203.340) (306.233)

(19.206.320) (613.791)

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen

Beleggingen in terreinen en gebouwen (1) 545.000 818.000

Beleggingen in aandelen (2) 19.162.749 - 

Beleggingen in leningen en vorderingen (2) 31.532 411.403

Overige mutaties leningen en vorderingen (2) 182.680 - 

Materiële vaste activa (6) 12.014 - 

19.933.975 1.229.403

727.655 615.612

Mutatie liquide middelen 2.173.793 (5.800.871)

Verloop liquide middelen

Stand per 1 januari 36.400.941 42.201.812

Mutatie lopend boekjaar 2.173.793 (5.800.871)

Stand per 31 december 38.574.734 36.400.941

31-12-2019 31-12-2018

Kasstroom uit invest.- en beleggingsactiviteiten

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

Algemene informatie 
 
De activiteiten van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. (hierna te noemen ‘’Univé Stad en Land’’ 
statutair gevestigd op Christiaan Geurtsweg 8, 7335 JV te Apeldoorn (KvK 08001597), bestaan onder 
meer uit het bewaken en in stand houden van het merk Univé en de daarmee verbonden reputatie en 
het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van diverse verzekeringen en het 
verlenen van financiële diensten, krachtens overeenkomsten gesloten met hen in het bedrijf dat de 
coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.  

 
Groepsverhoudingen 
In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. zijn tevens de overige 
groepsmaatschappijen opgenomen: 

• Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V.; 

• Univé Stad en Land B.V.; 

• Univé Stad en Land Organisatie B.V.; 

• Stad en Land Participaties B.V.. 
 
Alle bovenstaande groepsmaatschappijen zijn gevestigd te Apeldoorn en voor 100% deelneming van 
Coöperatie Univé Stad en Land U.A.. 
 
Stelselwijzigingen 
Binnen de Univé Formule streven we naar uniforme jaarverslagen, een geautomatiseerd proces onder 
de totstandkoming van de jaarverslagen en een optimaal controleproces. Deze uniformeringsslag 
heeft ertoe geleidt dat er wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de jaarrekening 2018. 
 
De waarderingsgrondslag van ‘’toegerekende opbrengst uit beleggingen’’ is met ingang van de 
jaarrekening 2019 aangepast. De vergelijkende cijfers zijn hierop ook aangepast. De wijziging heeft 
geen impact op het financieel resultaat over beide boekjaren, het betreft enkel een verschuiving 
tussen Resultaat Technische rekening verzekeringsbedrijf en Resultaat Niet-Technische rekening. 

 
Oordelen, schattingen en onzekerheden 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 
van Univé Stad en Land zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen, schattingen inclusief de bij de 
onzekerheden behorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten. 
 
De belangrijkste schattingen hebben betrekking op: 

• actuele waarde van terreinen en gebouwen en andere financiële beleggingen; 

• waardering van verplichtingen inzake verzekeringscontracten; 

• de levensduur van de immateriële vaste activa en de materiële vaste activa; 

• schattingen bij de opname van niet-technische voorzieningen; en 

• Solvency II/ SCR. 
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Consolidatie 
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Coöperatie Univé 
Stad en Land U.A. en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin door Coöperatie Univé Stad 
en Land U.A. beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Over het algemeen is er sprake van 
beslissende zeggenschap wanneer het belang in het aandelenkapitaal of het stemrecht (inclusief 
potentiële stemrechten) meer dan 50% bedraagt. De groepsmaatschappijen worden integraal 
geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslissende zeggenschap in de groepsmaatschappij is 
verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum 
waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde 
jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. 
Alle onderlinge verhoudingen worden in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 
geëlimineerd. 
 
De Stichting Voor Elkaar is niet in de consolidatie opgenomen. De doelstelling van de Stichting voor 
Elkaar is om een bijdrage te verrichten in maatschappelijke doeleinden. Omdat er geen sprake is van 
een economische eenheid is deze stichting niet meegenomen in de consolidatie. 
 
Verbonden partijen 
Alle groepsmaatschappijen van Univé Stad en Land en de partijen waarop een groepsmaatschappij van 
Coöperatie Univé Stad en Land U.A. direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als 
verbonden partij van Univé Stad en Land. Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op 
Coöperatie Univé Stad en Land U.A. of op één van haar groepsmaatschappijen worden eveneens 
aangemerkt als verbonden partij van Univé Stad en Land.  
 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, hier is echter geen sprake van.  
 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
Algemeen 
Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders is aangegeven. 
 
De (geconsolideerde) jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW, waaronder afdeling 15, en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 
 
403 aansprakelijkheid 
Bij deze verklaart ondergetekende, 100% aandeelhoudster van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Univé Stad en Land B.V. en Univé Stad en Land Organisatie B.V., gevestigd 
te Apeldoorn, ten deze vertegenwoordigd door Pieter-Jan Varekamp, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 403 lid 1 sub b Boek 2 Burgerlijk Wetboek in te stemmen met de afwijking van de voorschriften 
met betrekking tot de inrichting, onderzoek en openbaarmaking van de jaarrekeningen van Univé Stad 
en Land B.V. alsmede Univé Stad en Land Organisatie B.V., als omschreven in Titel 9 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek.  
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De financiële gegevens over boekjaar 2019 zijn volgens de methode van consolidatie opgenomen in 
de groepsjaarrekening van Coöperatie Univé Stad en Land U.A., welke is gedeponeerd ten kantore van 
de Kamer van Koophandel. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals 
opgenomen in de desbetreffende paragraaf. 
 
Saldering 
Een actief en een verplichting worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en 
voor zover het juridisch mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het 
stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. 
 
Financiële instrumenten 
De effecten opgenomen onder de overige financiële beleggingen maken onderdeel uit van een 
handelsportefeuille en worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De reële waarde is het bedrag 
waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake 
goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet 
direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af 
te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met 
behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van 
recente gelijksoortige at arm’s length-transacties, van de DCF-methode (contante waarde van 
kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening houdend met specifieke 
omstandigheden. 
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva luidend in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. 
Koersresultaten worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Transacties in vreemde valuta 
gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de 
datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen 
worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.  
 
Operationele leasing 
Bij de vennootschap bestaan er leasecontracten met betrekking tot het wagenpark en printapparatuur 
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de 
vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 
Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire 
basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Beleggingen 
 
Terreinen en gebouwen  
 

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 
Bij eerste opname worden de beleggingen in terreinen en gebouwen verantwoord tegen de 
verkrijgingsprijs vermeerderd met aan de verkrijging toe te rekenen kosten, zoals 
overdrachtsbelasting.  
 
Na de eerste verwerking worden de beleggingen in terreinen en gebouwen gewaardeerd tegen reële 
waarde (actuele waarde). 
 
De waardering wordt bepaald door de kapitalisatie van de netto huurwaarde (bruto huurwaarde minus 
onroerende zaak gebonden lasten) mogelijk gecorrigeerd voor kapitaalscorrecties zoals bijvoorbeeld 
leegstand en achterstallig onderhoud. De huurwaarden worden bepaald door vergelijking van aanbod 
en/of gerealiseerde transacties met soortgelijke objecten en is gebaseerd op beoordeling van de 
markt. De uitkomst van de berekening is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van het 
onroerend goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, een ander onroerend goed te 
verkrijgen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke 
betekenis heeft. Eventueel hieruit voortvloeiende waarde correcties worden verantwoord in de 
herwaarderingsreserve indien de waarde meer dan de oorspronkelijke aanschafprijs vermeerderd met 
eventuele investeringen bedraagt. Indien de waarde lager is dan de oorspronkelijke kostprijs 
vermeerderd met eventuele investeringen, wordt de correctie via het resultaat geboekt.  
Op terreinen en gebouwen wordt niet afgeschreven.  
 
Overige terreinen en gebouwen 
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of 
waardestijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen 
vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs 
gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële) waarde. De invulling hiervan wordt onder meer 
gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe taxateurs.  
 
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van vastgoedbeleggingen komt ten gunste van 
de vrije reserves. Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen worden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening. Daarnaast wordt ten laste van de Overige reserves een herwaarderingsreserve 
gevormd. De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil tussen de reële waarde 
en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving of 
waardevermindering) en onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen.  
 
Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling waarvan de 
reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is worden tegen kostprijs gewaardeerd tot het moment dat 
de reële waarde wel betrouwbaar is te bepalen. 
 
  



 

 

 

 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A., Jaarverslag 2019  
Pagina 63/101 

Beleggingen in deelnemingen 
 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens 
de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 
 
In de geconsolideerde jaarrekening van Univé Stad en Land is Univé Pensioen B.V., gevestigd te 
Groenlo als deelnemingen opgenomen. 

 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze 
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 
aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 
deelneming. 
 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze 
op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Univé Stad en Land in deze situatie geheel of gedeeltelijk 
instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot 
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 
 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de 
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden 
de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering. 
 
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 
 
Overige financiële beleggingen 
 
Overige financiële beleggingen worden in één van de volgende categorieën ingedeeld. Deze indeling 
is afhankelijk van het doel waarvoor deze beleggingen worden verworven. 
Financiële beleggingen worden niet langer opgenomen indien het recht op de ontvangst van 
kasstromen uit de financiële activa is vervallen of indien Univé Stad en Land nagenoeg alle risico’s en 
voordelen van de rechthebbende op het financieel actief overdraagt.  
 
Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waarde mutaties in het resultaat' 
Deze classificatie wordt aangehouden voor alle beleggingen van Univé Stad en Land in aandelen en 
aandelenfondsen, voor de vastrentende waarden en vastrentende waarde fondsen en voor andere 
financiële beleggingen. De vastrentende waarde fondsen worden in beginsel niet tot einde looptijd 
aangehouden. Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de gerealiseerde 
en ongerealiseerde waardeverminderingen via de winst-en-verliesrekening worden verwerkt. Onder 
de reële waarde (marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden 
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die 
tot een transactie bereid zijn en onafhankelijk van elkaar zijn. De financiële instrumenten met een 
marktnotering en die worden verhandeld op een actieve markt, worden gewaardeerd tegen de 
genoteerde marktprijs. Indien geen sprake is van een actieve markt voor een financieel instrument, 
wordt de reële waarde vastgesteld op basis van waarderingstechnieken. De gehanteerde 
waarderingstechnieken zijn vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. 
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Deelnemingen 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar 
gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden 
gewaardeerd tegen reële waarde. 

 
Overige leningen 
Overige leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover rekening houdend 
met een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
 
Er is sprake van een bijzondere waardevermindering indien de boekwaarde van een actief hoger is dan 
de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Op iedere balansdatum beoordeelt de vennootschap of er aanwijzingen zijn voor een 
mogelijke bijzondere waardevermindering van een actief en of het noodzakelijk is een bijzondere 
waardevermindering op te nemen. De goodwill en andere immateriële activa wordt elk jaar 
beoordeeld op bijzondere waardevermindering. Bijzondere waardeverminderingen van beleggingen 
worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder beleggingsopbrengsten - gerealiseerde en 
ongerealiseerde waardeveranderingen. Alle overige bijzondere waardeverminderingen worden in de 
winst- en verliesrekening opgenomen onder overige lasten. Bijzondere waardeverminderingen op een 
actief die in voorgaande jaren zijn verantwoord, worden teruggenomen indien objectief kan worden 
vastgesteld dat de oorzaak voor bijzondere waardevermindering is verdwenen of niet langer bestaat. 
Indien dit het geval is, wordt de boekwaarde van het actief verhoogd tot de realiseerbare waarde. Deze 
verhoging van de balanswaarde in verband met de terugname, mag niet leiden tot een hogere 
balanswaarde van het actief dan voor het moment van de bijzondere waardevermindering. De 
verhoging als gevolg van de terugname van een bijzondere waardevermindering wordt verantwoord 
in de winst- en verliesrekening.  
 
Vorderingen 
 
Algemeen 
De vorderingen hebben een kortlopend karakter (< 1 jaar). De reële waarde van de vorderingen 
benadert de boekwaarde vanwege het kortlopend karakter van de vorderingen en het feit dat waar 
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.  
 
Hypotheken u/g 
Hypotheken u/g waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te 
houden en hiertoe ook in staat is worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van 
de effectieve-rentemethode verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Latente belastingvorderingen 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor 
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale 
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met 
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het 
waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen 
worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd. 
 
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar 
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet 
zijn vastgesteld. 
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Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. De latente belasting-
vorderingen kennen een overwegend langlopend karakter. 
 
Vorderingen uit directe verzekering en overige vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van 
de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Overige activa 
 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  
 
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 
de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 
 
Overlopende activa 
 
Waardering van overlopende activa (vooruitbetaalde kosten en overige activa) vindt plaats tegen 
geamortiseerde kostprijs. 
 
Technische voorzieningen 
 
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's 
De voorziening voor niet-verdiende premies heeft een kortlopend karakter en betreft het onverdiende 
gedeelte van de in het verslagjaar in rekening gebrachte premies. De voorziening voor niet-verdiende 
premies wordt separaat voor ieder verzekeringscontract bepaald op basis van de dagelijkse pro-
ratamethode. Het aandeel van herverzekeraars in de overlopende premies is op de voorziening in 
mindering gebracht. Er is geen sprake van lopende risico’s per ultimo boekjaar. 
 
Voor te betalen schaden 
De technische voorziening schaden wordt gevormd voor de op balansdatum nog niet afgewikkelde 
schadegevallen uit het boekjaar en voorgaande jaren. De vaststelling hiervan geschiedt in de eerste 
plaats voor ieder schadegeval afzonderlijk, waarbij rekening wordt gehouden met het aandeel van 
herverzekeraars in schadegevallen. Daarnaast wordt een IBN(E)R-voorziening opgenomen voor nog 
niet gemelde of onjuist gereserveerde schadegevallen. Deze voorziening wordt vastgesteld op basis 
van het historische afwikkelingspatroon van eerdere schadegevallen. In 2019 is er sprake van een 
ongewijzigd reserveringsbeleid. 
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Herverzekeringsdeel 
Het aandeel van de herverzekeraar in de overlopende schaden is op de voorziening in mindering 
gebracht. 
 
Toereikendheidstoets 
 
Jaarlijks wordt er door de actuaris een toereikendheidstoets voor de technische voorzieningen 
uitgevoerd. Uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de bepaling van de technische 
voorzieningen. In de toereikendheidstoets brand wordt de verwachtingswaarde van de voorziening 
vergeleken met de balanswaarde van de voorziening. Deze toereikendheidstoets wordt uitgevoerd op 
basis van een kwalitatieve benadering (betaalpatroon en reserveringspatroon).  
 
Voorzieningen 
 
Algemene grondslag voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
 
Pensioenvoorziening 
Het pensioencontract bevat een toegezegde pensioengrondslag. De opgebouwde pensioenrechten 
zijn ondergebracht in een separaat depot dat per eind 2014 premievrij is gemaakt. De toekomstige 
verplichting wordt gebaseerd op de stand van de, in het depot aanwezige, voorziening per einde 
boekjaar, waarbij op basis van een best-estimate sterftetafel het deelnemer bestand wordt 
uitontwikkeld. In de berekening is het volgende betrokken: 

• Externe verzekeraar depot garantieverplichting van 0,35% voor vermogenskosten en 
renterisico; 

• Best-estimate sterftetafel VVP met ASR; 

• Gehanteerde sterftetafel: Prognosetafel 2018 met aanpassing ES-P2; 

• Discontering Triple A - Risk Finance Spot Curve (AAASC). 
 
Latente belastingen 
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van 
de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening 
gevolgd worden anderzijds.  
De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het 
einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze 
al bij wet zijn vastgesteld. 
 
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, 
deelnemingen en joint ventures, tenzij Univé Stad en Land in staat is het tijdstip van afloop van het 
tijdelijke verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare 
toekomst zal aflopen. Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Jubileumvoorziening 
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 
gehouden met de blijfkans. Bij het contant maken is een rente van 3% (2018: 3%) als disconteringsvoet 
gehanteerd. Voor de blijfkansen wordt gebruik gemaakt van eigen waarnemingen van Univé Stad en 
Land van de jaren 2013 t/m 2019, waarin onderscheid gemaakt wordt in een drietal 
leeftijdscategorieën. 
 
Hersteladvies Zorgplicht 
De voorziening voor hersteladvies Zorgplicht bevat de beste inschatting van verwachte toekomstige 
uitgaven om aan de zorgplicht te voldoen. Deze voorziening is gevormd om de kosten van herstel van, 
in het verleden afgesloten, complexe bemiddelingsproducten te dekken. 
 
Schulden 
De schulden van Univé Stad en Land kennen een looptijd korter dan een jaar en zijn daarmee 
kortlopend. Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. 
 
Overlopende passiva 
Overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Overlopende 
passiva worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Verdiende premies eigen rekening 
Het bruto-premie-inkomen bestaat uit de premies die door de polishouders zijn verschuldigd voor 
afgesloten verzekeringscontracten inclusief eventuele kortingen en toeslagen en exclusief 
assurantiebelasting.  
De premie voor schadeverzekeringen, normaliter verzekeringscontracten met een maximale looptijd 
van twaalf maanden wordt als opbrengst opgenomen gedurende de looptijd van het contract naar 
evenredigheid van de verstreken verzekeringstermijn. Niet-verdiende premies worden pro-rata 
berekend, hoofdzakelijk op dag-, maand- of kwartaalbasis. Van de in het verslagjaar ontvangen en 
betaalde premie wordt het deel dat op het komende verslagjaar betrekking heeft als onverdiend 
aangemerkt. De netto verdiende premies bestaan uit geboekte premies eigen rekening (bruto 
geboekte premies onder aftrek van herverzekeringspremie) en kortingen/toeslagen. De mutatie in de 
voorziening niet-verdiende premie-inkomen worden in het resultaat verantwoord. 
 
Toegerekende opbrengst uit beleggingen 
De toerekening van beleggingsopbrengsten aan de technische rekening wordt bepaald door het 
werkelijke netto-beleggingsrendement gedurende het verslagjaar te vermenigvuldigen met de 
gemiddelde omvang van de technische voorzieningen. 
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Schaden eigen rekening 
De op het jaar betrekking hebbende schaden worden ten laste van het boekjaar gebracht, waar nodig 
voor geschatte bedragen. Hierbij wordt het aandeel van de herverzekeraar in aanmerking genomen. 
 
Schadebehandelingskosten omvatten gemaakte interne en externe directe kosten in verband met de 
onderhandeling over en afwikkeling van schadeclaims. Onder de interne kosten vallen alle directe 
kosten van de schadeafhandeling dat direct aan dit onderdeel kan worden toegerekend. De schaden 
eigen rekening omvatten de in het boekjaar betaalde bedragen verminderd met het aandeel van de 
herverzekeraars. 
 
Met ingang van boekjaar 2019 zijn de interne schadebehandelingskosten gerubriceerd onder de 
schaden eigen rekening (2018: beheerskosten) voor een bedrag van € 840.763 (2018: € 967.744). De 
vergelijkende cijfers zijn niet aangepast en deze wijziging heeft geen impact op het eigen vermogen 
dan wel het resultaat vóór en ná belastingen.  
 
Bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) 
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en is 
voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. 
 
Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingautoriteit. 
De pensioenlasten worden in het verslagjaar verwerkt waarop ze betrekking hebben. Voor zover de 
verschuldigde premies en kostenopslagen ten aanzien van toezeggingen op balansdatum nog niet zijn 
voldaan wordt hiervoor een verplichting opgenomen. 
 
Acquisitiekosten 
Acquisitiekosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin deze worden gemaakt. 

 
Afschrijvingen 
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
gereed voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 
 
Opbrengst uit beleggingen  
 
Onder opbrengsten uit beleggingen worden begrepen:  
 

• Aandeel in het resultaat van deelnemingen gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde  

• Huuropbrengsten uit beleggingen in terreinen en gebouwen  

• Interest hypotheekportefeuille  

• Interest op beleggingen in vastrentende waarden en vastrentende waarde fondsen  

• Dividenden uit beleggingen in aandelen en aandelenfondsen  

• Gerealiseerde resultaten bij verkoop van beleggingen  
 
De opbrengsten uit beleggingen worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  
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Aangaande deelnemingen gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde worden ontvangen dividenden 
in mindering gebracht op de reële waarde op de balans, terwijl (ongerealiseerde) herwaarderingen in 
het resultaat worden verwerkt.  
 
Beleggingslasten  
Onder de beleggingslasten worden begrepen:  
 

• Kosten m.b.t. beheer van terreinen en gebouwen; 

• Kosten m.b.t. beheren/bewaren van effecten inclusief transactiekosten;  

• Gerealiseerde resultaten bij verkoop van beleggingen;  

• Kosten van de verbouwing van panden. 
 
De beleggingslasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Waardeveranderingen van beleggingen 
Ongerealiseerde en gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen worden ten gunste/ten laste 
van het resultaat gebracht tenzij hier een herwaarderingsreserve voor aanwezig is (terreinen en 
gebouwen). 
 
Andere baten en andere lasten 
Andere baten en andere lasten zijn posten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die 
behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en 
vergelijkbaarheid van de resultaten apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het 
incidentele karakter van de post. Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar 
moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht. 
 
Belastingen 
 
Vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat vóór belastingen, waarbij rekening 
wordt gehouden met fiscaal niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten.  
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen, voor tijdelijke verschillen tussen de 
boekwaarde van activa en verplichtingen, ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale 
boekwaarde van die posten. Er wordt uitsluitend een latente belastingvordering opgenomen voor 
zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn, die voor 
de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen 
worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd, voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat 
het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.  
 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen kasstromen uit operationele-, investerings- en beleggingsactiviteiten. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen onder aftrek van de kortlopende schulden aan 
kredietinstellingen (voor zover van toepassing). 
 
Onder de kasstroom uit operationele activiteiten zijn de ontvangen premies, de betaalde schaden, 
alsmede de ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden. Daarnaast zijn 
hieronder de betaalde bedrijfs- en acquisitiekosten opgenomen en de betaalde belastingen. 
 
Kasstromen uit hoofde van aan- en verkopen van beleggingen en materiële en immateriële vaste activa 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans  

 

Activa 
 
Beleggingen 
Intern zijn procedures en gedragslijnen ontwikkeld teneinde de omvang van krediet-, valuta- en 
renterisico’s bij elke tegenpartij of markt te beperken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de 
vermogensbeheerders. 
 
Terreinen en gebouwen (1) 
 
Het verloop van de Terreinen en gebouwen is als volgt te specificeren: 

 
 

De terreinen en gebouwen worden periodiek door een externe onafhankelijke taxateur getaxeerd. De 
taxaties zijn verricht volgens de netto-huurkapitalisatiemethode. Hierbij worden door de taxateur op 
basis van vergelijkbare transacties en specifieke (object/regio) elementen aannames gedaan voor wat 
betreft de markthuurwaarde en de kapitalisatiefactor. 
 
In 2019 heeft de beoordeling van de actuele waarde geleid tot een afwaardering van per saldo          
€ 153.814. Deze herwaardering is volledig ten laste van het resultaat gebracht.  
 
In 2019 is het gebruik van een deel van het vastgoed gewijzigd van eigen gebruik naar overig gebruik 
(verhuur). Onder ‘’overige mutatie’’ is de waarde opgenomen van het deel van het vastgoed dat van 
gebruik is gewijzigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Stand per 1 januari 7.080.000 8.132.000

Investeringen 31.814 207.208

Desinvesteringen (210.000) (738.000)

Waardeveranderingen 26.739 75.104

Overige mutatie (1.040.553) (596.312)

Stand per 31 december 5.888.000 7.080.000

Overige terreinen en gebouwen

Stand per 1 januari 5.467.000 4.977.000

Investeringen   -    -  

Desinvesteringen (335.000) (80.000)

Waardeveranderingen (180.553) (26.312)

Overige mutatie 1.040.553 596.312

Stand per 31 december 5.992.000 5.467.000

31-12-2019 31-12-2018
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Overige financiële beleggingen (2) 
 
Het verloop van de overige financiële beleggingen is als volgt te specificeren: 

 
 

Op basis van de vastgestelde strategische beleggingsmix bestaan de ‘’Aandelen en andere niet-
vastrentende waardepapieren’’ uit aandelen- en obligatiefondsen. 
 
Het beheer van de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Kempen Capital Management N.V. met 
als custodian Caceis/Kas Bank N.V. Op basis van vastgestelde risicoprofielen (incl. rendements-
verwachting) en geografische spreiding worden de aan hen beschikbaar gestelde middelen beheerd. 
 
De vorderingen uit hypothecaire leningen betreffen 2 hypotheken aan (oud-) personeelsleden.          
In 2019 is het resterende saldo (€182.680) overgeheveld naar overige vorderingen.  
 
Vorderingen uit andere leningen betreft een lening aan Broekhuis Lease in verband met de aanschaf 
van vervoermiddelen voor personeel. Deze lening is in 2019 volledig afgelost.  
 
De verkrijgingsprijs van de aandelen en niet-vastrentende waardepapieren is als volgt te specificeren: 

 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen hebben overwegend een looptijd korter dan 1 jaar met uitzondering van de latente 
belastingvordering die hoofdzakelijk een langlopend karakter kent. 
De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde vanwege het kortlopend karakter van 
de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
 
Vorderingen uit directe verzekering (3) 
 
De samenstelling van de vorderingen is als volgt te specificeren: 

 
 
 

Stand per          

01-01-2018

Bij: 

aankopen/  

verstrekkinge

n

Af: verkopen/  

aflossingen

19.263.406 18.971.166 (19.162.749) 1.782.874   -  20.854.697

Hypothecaire leningen 200.744   -  (18.064)   -  (182.680)   -  

Vorderingen uit andere leningen 13.468   -  (13.468)   -    -    -  

19.477.618 18.971.166 (19.194.281) 1.782.874 (182.680) 20.854.697

Aandelen en andere                               

niet-vastrentende waardepapieren

Waarde- 

mutaties

Overige 

mutaties

Stand per          

31-12-2019

Aandelen & aandelenfondsen 5.850.602 2.994.170

Obl igaties  & obl igatiefondsen 14.153.473 16.389.915

20.004.075 19.384.085

31-12-2019 31-12-2018

Totaalbedrag der vorderingen 595.436 727.134

Af: voorziening voor oninbaarheid (55.000) (7.000)

540.436 720.134

31-12-201831-12-2019
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Latente belastingvorderingen (4) 
 
De samenstelling van de latente belastingvorderingen is als volgt te specificeren: 

 
 
De looptijd van de latente belastingvorderingen als gevolg van te verrekenen verliezen (uit oude 
jaren) is naar verwachting kleiner dan een jaar, voor de overige posten is de vorderingen voor een 
aanzienlijk deel langlopend. 
 
Overige vorderingen (5) 
 
De samenstelling van de overige vorderingen is als volgt te specificeren: 

 
 

Onderdeel van Overige vorderingen per eind 2019 betreffen vorderingen uit hypothecaire leningen 
aan (oud-) personeelsleden (€ 182.680). De hypotheken hebben een rentepercentage van 2,1% en van 
2,9%. De hypothecaire leningen hebben een looptijd van langer dan een jaar. Bij de bepaling van de 
reële waarde van de vorderingen is rekening gehouden met eventueel aanwezig kredietrisico. 
 
Overige activa 
 

Materiële vaste activa (6) 
Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt te specificeren: 

 

Terreinen en gebouwen 413.365 374.100

Goodwill 43.884 54.213

Pensioenvoorziening 444.375 371.696

Te verrekenen verliezen 803.630 1.523.659

1.705.254 2.323.668

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

Vennootschapsbelasting 17.943 23.978

Overige vorderingen 285.658 83.957

303.601 107.935

1.616.442 3.140.479 69.120 21.039 4.847.080 5.418.012

(1.449.859) (2.588.642) (69.120) (21.039) (4.128.660) (4.756.891)

166.583 551.837 -   -  718.420 661.121

166.259 37.081   -    -  203.340 306.233

(734.252) (1.574.991) (15.232)   -  (2.324.475) (877.165)

734.252 1.562.977 15.232   -  2.312.461 877.165

(118.443) (166.663)   -    -  (285.106) (248.934)

Mutaties boekjaar 47.816 (141.596)   -    -  (93.780) 57.299

1.048.449 1.602.569 53.888 21.039 2.725.945 4.847.080

(834.050) (1.192.328) (53.888) (21.039) (2.101.305) (4.128.660)

214.399 410.241 -   -  624.640 718.420

Afschrijvingspercentages: 20% 20% 20% 25%

Desinvesteringen

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari

ICT-

hardware

Vervoer-

middelen

Totaal 2019Verbouwing Totaal 2018

Boekwaarde per 31 december

Aanschafwaarde

Af: cumulatieve afschrijving

Aanschafwaarde

Af: cumulatieve afschrijving

Investeringen

Afschrijvingen desinvesteringen

Afschrijvingen 
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De afschrijvingspercentages zijn rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
 

Liquide middelen (7) 
 

De samenstelling van de liquide middelen is als volgt te specificeren: 

 
 
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en direct opeisbaar. 
 
Overlopende activa 
 
Per 31 december 2019 zijn er geen overlopende activa met een resterende looptijd langer dan één 
jaar (2018: idem). 
 
Overige overlopende activa (8) 
 
De samenstelling van de overige overlopende activa is als volgt te specificeren: 

 
De vooruitbetaalde verzekeringspremies zijn de jaarpremies 2020 voor ziekteverzuim en arbodienst.  

  

ABN Amro Bank 9.161.016 13.911.310

ING Bank 21.874.738 12.984.743

Rabobank 7.538.850 9.378.474

SNS Bank 4.513 4.684

Kasbank (4.383) 121.339

Kas    -  2.884

Gelden onderweg   -  (2.493)

38.574.734 36.400.941

31-12-2019 31-12-2018

Vooruitbetaalde verzekeringspremies personeel 126.827 -

Overige vooruitbetaalde kosten 89.458 30.836

216.285 30.836

31-12-2019 31-12-2018
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Passiva 
 
Eigen vermogen (9) 
 
Het verloop van het eigen vermogen wordt toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening. 
 
Technische voorzieningen (10) 
 

Het verloop van de technische voorzieningen is als volgt te specificeren: 

 
 

De technische voorziening voor niet-verdiende premies en te betalen schaden heeft een overwegend 
kortlopend karakter, polissen prolongeren voor maximaal een jaar en schadedossiers worden 
grotendeels binnen een jaar afgewikkeld. 
 
Univé Stad en Land heeft een toereikendheidstoets uitgevoerd voor haar technische voorzieningen 
conform de huidige wetgeving geldend vanuit Solvency II en BW 2 Titel 9. Hieruit blijkt dat de totale 
technische voorzieningen, conform de jaarrekening, toereikend zijn gevormd. 
 
Als onderdeel van de technische voorziening ‘’Te betalen schade’’ is een voorziening 
schadebehandelingskosten opgenomen. De mutatie van de voorziening schadebehandelingskosten is 
op genomen onder ‘’Overige mutaties’’.  
 
De voorziening schadebehandelingskosten heeft betrekking op de nog te verwachten interne 
schadebehandelingskosten op ultimo boekjaar openstaande schaden. De verwachte resterende 
looptijd van de voorziening schadebehandelingskosten is overwegend kleiner dan 1 jaar.  
 
 
 

Niet 

verdiende 

premies

Te betalen 

schaden 

bruto*

Af: 

herverzeke-

ringsdeel

Totaal 

technische 

voorziening

4.687.193 9.901.691 (4.565.225) 10.023.659

  -  (6.729.633) 4.606.480 (2.123.153)

  -  (608.197) 389.157 (219.040)

  -  (6.842.345)   -  (6.842.345)

Dotatie in huidig jaar (schadelast boekjaar)   -  10.246.697 (2.595.346) 7.651.351

Overige mutaties 132.907 (42.000)   -  90.907

4.820.100 5.926.213 (2.164.934) 8.581.379

* incl. voorziening Schadebehandelingskosten 83.000

Mutatieoverzicht vorig boekjaar

Niet 

verdiende 

premies

Te betalen 

schaden 

bruto*

Af: 

herverzeke-

ringsdeel

Totaal 

technische 

voorziening

4.593.928 8.869.335 (3.496.817) 9.966.446

  -  (4.911.985) 1.245.360 (3.666.625)

  -  (424.902) (95.201) (520.103)

  -  (10.082.199) 85.595 (9.996.604)

Dotatie in huidig jaar (schadelast boekjaar)   -  16.401.442 (2.304.162) 14.097.280

Overige mutaties 93.265 50.000   -  143.265

4.687.193 9.901.691 (4.565.225) 10.023.659

* incl. voorziening Schadebehandelingskosten 125.000

Betaalde schaden lopend jaar

Stand per 31 december 2018*

Stand per 31 december 2019*

Stand per 1 januari 2018

Betaalde schaden oudere jaren

Vrijval oudere jaren

Betaalde schaden lopend jaar

Stand per 1 januari 2019

Vrijval oudere jaren

Betaalde schaden oudere jaren
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Voorzieningen  
 
Voor pensioenen (11) 
 
Het verloop van de voorziening voor pensioenen is als volgt te specificeren: 

 
 

De voorziening kent een langlopend karakter (> 1 jaar). Het rente-effect dat getoond wordt in het 
mutatieoverzicht wordt bepaald door de reguliere oprenting (door tijd) en wijzigingen in de 
rentecurve.  
 
Overige voorzieningen (12) 
 
De samenstelling van de overige voorzieningen is als volgt te specificeren: 

 
 

Jubileumvoorziening 
 
Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt te specificeren: 

 
 

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van 
het dienstverband en is grotendeels langlopend.  
 
Voorziening hersteladvies 
 
Het verloop van de voorziening hersteladvies is als volgt te specificeren: 

 
 

De voorziening hersteladvies is gewaardeerd op basis van de beste inschatting van verwachte uitgaven 
om aan de zorgplicht te voldoen. De kosten, voor herstel van de in het verleden afgesloten complexe 
bemiddelingsproducten, zijn onvermijdbaar. Er bestaat een wettelijke verplichting voor het herstellen 
van advies van complexe producten.  

31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 1.841.120 1.827.135

Effect rente 269.870 105.415

Sterftetafel   -  (6.305)

Betaalde jaarlijkse vergoeding (66.500) (65.000)

Mutaties 3.320 (20.125)

Stand per 31 december 2.047.810 1.841.120

De ontwikkeling van de gebruikte disconteringsvoet in de afgelopen jaren is als volgt 1,03% 1,77%

31-12-2019 31-12-2018

Jubileumvoorziening 231.000 257.000

Voorziening hersteladvies 522.000 750.000

Voorziening aansprakelijkheidsclaims 200.000   -  

953.000 1.007.000

31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 257.000 258.000

Uitgekeerd in boekjaar (50.311) (36.805)

Mutatie boekjaar 24.311 35.805

Stand per 31 december 231.000 257.000

31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 750.000 1.973.000

Ontrekking in boekjaar (243.487) (975.295)

Mutatie boekjaar 15.487 (247.705)

Stand per 31 december 522.000 750.000
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De voorziening hersteladvies is gevormd om de kosten van herstel van, in het verleden afgesloten, 
complexe bemiddelingsproducten te dekken. De voorziening wordt gebruikt om de toekomstige 
kosten van inzet van interne en externe adviseurs te financieren. 
 
Er is een projectorganisatie ingericht en er wordt gehandeld conform een uitgebreid plan van aanpak 
waarbij betrouwbare uitgangspunten zijn gehanteerd mede op basis van ervaringen uit het verleden.  
 
De voorziening hersteladvies is gebaseerd op het aantal te herstellen dossiers waarbij op markt 
ervaringscijfers is ingeschat het aantal klanten dat gebruik zal maken van hersteladvies. Tevens is een 
inschatting gemaakt van de bewerkingstijd per dossier. De voorziening kent een kortlopend karakter 
en wordt naar verwachting binnen een jaar afgerond. 
 
Voorziening aansprakelijkheidsclaims 
De voorziening heeft betrekking op één claim in verband met onze aansprakelijkheid als financieel 
dienstverlener.  
 
Schulden 
De looptijd van de schulden is < 1 jaar. 
 
Belastingen (13) 
 
De samenstelling van belastingen is als volgt te specificeren: 

 
 
Overige schulden (14) 
 
De samenstelling van de overige schulden is als volgt te specificeren: 

 
 
Overlopende passiva (15) 
 
De samenstelling van de overlopende passiva is als volgt te specificeren: 

 

31-12-2019 31-12-2018

Loonbelasting 805.842 761.588

Assurantiebelasting 385.197 361.597

Omzetbelasting 6.234 21.943

1.197.273 1.145.128

31-12-2019 31-12-2018

Rekening-courant Univé Services B.V. 757.470 955.447

Rekening-courant verzekeraars 114.392 138.262

Crediteuren 1.218 45.118

Personeelskosten 221.864 904.360

Pensioenpremies 46.367   -  

Accountantskosten 79.500 69.500

Claims aansprakelijkheid 122.820   -  

Overige 57.394 144.158

1.401.025 2.256.845

31-12-2019 31-12-2018

Vooruit ontvangen premies 12.942.345 11.081.062

Onverdiende provisies 1.565.321 1.554.811

Reservering vakantiedagen 442.000 346.000

Reservering vakantiegeld 278.848 225.013

Lopende rente 18.215 14.495

Overige 101.095 66.166

15.347.824 13.287.547
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Vooruit ontvangen premies 
De vooruit ontvangen premies betreffen reeds in 2019 ontvangen betalingen van verzekeringspremies 
op reeds in rekening gebrachte bedragen per 1 januari 2020. 
 
Onverdiende provisies 
De onverdiende provisies betreffen dat deel van de reeds ontvangen provisies op verzekeringen welke 
op basis van evenredigheid aan het volgende boekjaar dienen te worden toegerekend.  
De resterende looptijd is < 1 jaar.  
 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 
Fiscale eenheid 
De onderneming vormt samen met haar dochterondernemingen (met uitzondering van  
Univé Pensioen B.V.) een fiscale eenheid voor heffing van de vennootschapsbelasting. Elk der 
vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor te betalen 
belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. 
 
Geoormerkt vermogen Coöperatie Univé U.A. 
Een deel van het vermogen van Coöperatie Univé U.A. (per 31 december 2019 € 50,7 miljoen) is 
aangemerkt als geoormerkt vermogen. Dit vermogen is afkomstig uit de voormalige Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappijen Univé Her U.A. en Univé Stormher U.A. Het aandeel van de voormalige 
leden van Her/Stormher is bepaald op basis van de verhouding van de door het desbetreffende lid in 
het boekjaar 2011 betaalde herverzekeringspremie. Het bestuur van Coöperatie Univé U.A. kan op 
voorstel van de Univé Formule Adviesraad besluiten tot aanwending van (een deel van) het 
geoormerkt vermogen op de gezamenlijke ledenrekening respectievelijk de individuele 
ledenrekeningen van de Her-leden. Het saldo wordt jaarlijks verhoogd of verlaagd overeenkomstig de 
stijging of daling welke de Consumentenprijsindex “Alle huishoudens” van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek vertoont. Per 31 december 2019 bedraagt het aandeel van Univé Stad en Land in het 
geoormerkt vermogen € 10,9 miljoen (31 december 2018 € 11,1 miljoen). 
 
Herverzekeringscontract 
Voor het mitigeren van de door haar lopende verzekeringstechnische risico’s heeft Univé Stad en Land 
Brandverzekeraar N.V. een herverzekeringscontract afgesloten met Univé Her. De geldende eigen 
risico’s bedragen € 0,25 mln. voor brand (per risico) en € 3,5 mln. voor het eerste stormevenement en 
€ 1,75 mln. voor het tweede stormevenement.  
 
NHT - Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden 
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Her in 2003 toegetreden tot de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt 
herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar.  
De omvang van de aansprakelijkheid van de verzekeraar in zijn rol van Herverzekeraar bestaat uit het 
obligopercentage in een totaal van 1/3 van € 200 miljoen, zijnde de eerste layer. 
Het aandeel van Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. in deze layer bedraagt € 119.100 
(0,17865%). Dit is tevens het maximumbedrag dat Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. in enig 
jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade haar eigen polishouders 
of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft. 
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Huurverplichtingen 
Ten behoeve van haar bedrijfsvoering huurt Univé Stad en Land U.A. een aantal panden van derden. 
De huurcontracten variëren van een jaar tot maximaal vijf jaar. De jaarlijkse huurlast bedraagt circa 
€256.000. 
 

 
 
Huurrechten 
Univé Stad en Land verhuurt (delen van) haar kantoorpanden aan derden. De huurcontracten variëren 
van een jaar tot maximaal zes jaar. De jaarlijkse (huur)opbrengst bedraagt circa € 600.000. 
Het totale huurrecht op basis van bestaande contracten bedraagt € 2.207.000. 
 
Leaseverplichtingen 
Univé Stad en Land U.A. heeft operationele leasecontracten afgesloten voor haar wagenpark en 
printers.  
De toekomstige contractuele leaseverplichtingen bedragen: 
 

 
 

Er bestaan geen leaseverplichtingen met een looptijd langer dan 5 jaar. 
 
Parkeerterrein Apeldoorn 
Coöperatie Univé Stad en Land U.A. heeft het bouwterrein aan de Christiaan Geurtsweg 8 te Apeldoorn 
aangewend voor een parkeerterrein. Coöperatie Univé Stad en Land U.A. is, bij besluit om dit 
bouwterrein te bebouwen met een kantoorgebouw, contractueel overeengekomen de opdracht tot 
opstalrealisatie te verstrekken aan Nikkels Bouwbedrijf B.V. te Twello. Coöperatie Univé Stad en Land 
U.A. is, bij besluit om dit bouwterrein te vervreemden, contractueel overeengekomen het recht tot 
eerste koop te verstrekken aan Nikkels Bouwbedrijf B.V. te Twello.  

Huurverplichtingen <  1 jaar

256.000 402.000 658.000

> 1 jaar Totaal 

Huurcontracten winkelpanden

Verslagjaar Wagenpark Printers Totaal

2020 404.000         70.000 474.000

2021 333.000         70.000 403.000

2022 177.000         70.000 247.000

2023 104.000         49.000 153.000

2024 13.000 -                  13.000
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening  
 
Verdiende premies eigen rekening (16) 
 
De samenstelling van de verdiende premies is als volgt te specificeren: 

 
 

Geboekte versus verdiende premie eigen rekening  
 

 
 

De verdiende premie bestaat uit de som van geboekte bruto premie minus de wijziging technische 
voorziening niet-verdiende premies en lopende risico’s.  
 

  

Bruto premies

28.071.072 26.859.728

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende premies en lopende risico's (132.906) (93.265)

27.938.166 26.766.463

Uitgaande herverzekeringspremies

Regulier Brand/UG/elektronica (1.759.898) (1.552.081)

Storm (2.431.799) (1.795.774)

Vee (15.577) (12.622)

Facultatief (27.578) (27.000)

Reïnstatement (79.434) (656.001)

(4.314.286) (4.043.478)

Verdiende premie eigen rekening 23.623.880 22.722.985

2019 2018

Geboekte bruto premies

Basispremie 29.977.689 29.835.776

af: verleende pakketkorting (1.378.591) (1.373.183)

af: verleende termijnkortingen (528.026) (524.427)

Bruto premie 28.071.072 27.938.166

geboekt verdiend
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Schaden eigen rekening (17) 

Het verloop van de schaden eigen rekening is als volgt te specificeren: 

 
 

De schadebehandelingskosten maken met ingang van 2019 onderdeel uit van de schaden eigen 
rekening. De vergelijkende cijfers over 2018 zijn niet aangepast (2018: € 967.744 ). 
 
Afloopstatistiek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brand 3.834.130 7.021.042 195.054 2.399.364 3.639.076 4.621.678

Allrisk 1.131.755 1.198.141   -    -  1.131.755 1.198.141

Storm 1.093.236 4.085.384   -    -  1.093.236 4.085.384

Uitgebreide gevaren 2.985.111 3.244.847   -    -  2.985.111 3.244.847

Glas 354.647 332.615   -    -  354.647 332.615

Vee 172.579 69.301   -    -  172.579 69.301

Overig 67.042 25.210   -    -  67.042 25.210

Schadelast 9.638.500 15.976.540 195.054 2.399.364 9.443.446 13.577.176

Schadebehandelingskosten 840.763   -    -    -  840.763   -  

Mutatie Voorziening 

Schadebehandelingskosten
(42.000) 50.000   -    -  (42.000) 50.000

Schade eigen rekening 10.437.263 16.026.540 195.054 2.399.364 10.242.209 13.627.176

Schaden 14.412.741 14.994.184 2.595.346 1.330.956 11.817.395 13.663.228

Wijziging voorziening (3.975.478) 1.032.356 (2.400.292) 1.068.408 (1.575.186) (36.052)

Schade eigen rekening 10.437.263 16.026.540 195.054 2.399.364 10.242.209 13.627.176

2019 2018

Netto schadeAandeel 

herverzekeraar

Bruto schade

2019 2018 2019 2018

Brand

Oudere jaren 234.150 289.617 40.000 95.467

Boekjaar-3 1.486.108 1.277.695 161.161 (47.252)

Boekjaar-2 1.737.190 1.435.240 219.236 (82.714)

Boekjaar-1 6.319.243 3.727.080 2.018.464 (573.699)

Boekjaar   -  6.842.346 3.404.352 10.246.698

Schadebehandelingskosten 125.000 840.763 83.000 798.763

Totaal 9.901.691 14.412.741 5.926.213 10.437.263

 Voorz. 

Schaden 

ultimo 2019 

 Schade eigen 

rekening 

bruto 

 Voorz. 

Schaden 

ultimo 2018 

 Betaalde 

schade 2019 
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De in de boekjaren 2015-2019 verwerkte bruto schadelast kan als volgt per tekenjaar worden 
gespecificeerd: 

 
 
De in de boekjaren 2015-2019 verwerkte netto schadelast kan als volgt per tekenjaar worden 
gespecificeerd: 

 
 
 
Opbrengst uit bemiddelingsactiviteiten (18) 
 
De samenstelling van de opbrengst uit bemiddelingsactiviteiten is als volgt te specificeren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumulatief

Tekenjaar

<2015 74.985 122.905 121.952 (174.568) (27.083)

2015 20.482 (8.461) 52.044 (17.424) 9.643.565 9.690.206

2016 (47.251) (147.750) (154.784) 9.514.290   -  9.164.505

2017 (82.714) (391.596) 11.541.129   -    -  11.066.819

2018 (573.699) 16.401.442   -    -    -  15.827.743

2019 10.246.697   -    -    -    -  10.246.697

Schadelast bruto schade 9.638.500 15.976.540 11.560.341 9.322.298 9.616.482

Boekjaar Boekjaar Boekjaar

2019 2018 2017 2016

Boekjaar Boekjaar

2015 tekenjaar

cumulatief

Tekenjaar
<2015 52.158 27.173 7.600 (212.150) (172.974)

2015 20.482 (32.902) 56.502 (160.423) 9.238.172 9.121.831

2016 (8.707) (147.750) (83.384) 8.371.290   -  8.131.449

2017 (125.915) (366.623) 9.400.877   -    -  8.908.339

2018 (157.058) 14.097.278   -    -    -  13.940.220

2019 9.662.486   -    -    -    -  9.662.486

Schadelast netto schade 9.443.446 13.577.176 9.381.595 7.998.717 9.065.198

Boekjaar Boekjaar Boekjaar Boekjaar

201620172019 2018 tekenjaar

Boekjaar

2015

Univé Schade 10.655.521 10.496.206

2.222.490 2.157.676

159.992 211.374

Derden maatschappijen 1.735.520 2.042.368

Opbrengst dienstverleningsovereenkomsten 447.685 329.891

15.221.208 15.237.515

Aandeel Univé gelabelde producten 86% 84%

Univé Zorg

Univé Inkomen

2019 2018
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Bedrijfskosten (19) 
 
De samenstelling van de bedrijfskosten is als volgt te specificeren: 

 
 
Personeelskosten 
Het gemiddelde aantal medewerkers in loondienst bij Univé Stad en Land herrekend op fulltime basis 
bedroeg in 2019 235 fte (2018 251 fte). Er zijn geen medewerkers buiten Nederland werkzaam. 
De verdeling van de personeelskosten vindt plaats op basis van de kosten verdeelstaat.                 
De directe personeelskosten van de schadebehandelaars zijn toegerekend aan de schadelast (met 
ingang van 2019). 
 
Pensioenlasten 
De pensioenlasten bestaan uit betaalde premies, onder aftrek van eigen bijdragen, voor een 
beschikbare premieregeling voor werknemers en de (waarde)mutatie in de pensioenvoorziening 
(2019; last €206.690). 
 
Bezoldiging 
Zowel Coöperatie Univé Stad en Land U.A. als Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. worden 
bestuurd door een in samenstelling gelijke Raad van Bestuur. Zowel de Coöperatie Univé Stad en Land 
U.A. als Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. kennen een Raad van Commissarissen die toezicht 
houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de onderneming. 
De verdeling van kosten gebeurt op basis van een kosten verdeelmodel. 
  

Marketingkosten Univé Concern 480.789 467.893

585.538 360.558

Acquisitiekosten 1.066.327 828.451

Salarissen 11.789.727 12.139.416

Sociale lasten 2.133.484 2.138.079

Pensioenlasten 1.670.480 1.535.297

Overige personeelskosten 4.402.903 6.993.125

Af: toegerekend aan schadelast (840.763)   -  

Personeelskosten 19.155.831 22.805.917

Afschrijving portefeuillerechten   -  34.000

Afschrijving materiële vaste activa 285.106 248.934

Afschrijvingskosten 285.106 282.934

Huisvestingskosten 1.476.840 1.920.697

ICT-kosten 1.951.318 1.888.295

Kantoorkosten 310.570 381.161

Overige algemene kosten 2.199.291 2.089.777

Technische kosten 241.320 229.964

Overige beheerskosten 6.179.339 6.509.894

Bedrijfskosten 26.686.603 30.427.196

Af: Aan technische rekening toegerekende kosten (9.325.275) (10.079.195)

Kosten niet-technische rekening 17.361.328 20.348.001

20182019

Overige marketingkosten
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De samenstelling van de beloningen van Raad van Bestuur en die van de Raad van Commissarissen is 
als volgt te specificeren: 

 
 

De Raad van Bestuur bestond tot mei 2019 uit drie personen. De overige kosten van € 160.450 
betreft een uitbetaalde transitievergoeding. 
 
Overige beheerskosten 
In de overige beheerskosten zijn onder meer opgenomen de intern doorbelaste huisvestingskosten. 
De baten hiervan (2019: € 413.400, 2018: € 529.600) zijn opgenomen onder de Opbrengst uit 
beleggingen, terreinen en gebouwen. 
 
 
Opbrengst uit beleggingen (20) 
 
De samenstelling van de opbrengst beleggingen is als volgt te specificeren: 

 
 
Andere lasten (21) 
 
De andere lasten 2019 bevatten onder anderen een betaalde rente van € 97.425 in verband met 
gewijzigde aanslag vennootschapsbelasting verslagjaren 2016/2017. 
 

Raad van Bestuur 500.322 9.901 59.177 160.450 729.850 686.871

Raad van Commissarissen 150.276   -    -    -  150.276 146.848

650.598 9.901 59.177 160.450 880.126 833.719

Totaal 2018Vast salaris Variabel Pensioen Overig Totaal 2019

Opbrengst huur derden 286.019 309.123

Intern toegerekend 413.400 529.600

Af: kosten beleggingspanden (267.951) (378.898)

Opbrengsten terreinen en gebouwen 431.468 459.825

Dividend aandelen / aandelenfondsen 68.765 50.854

Rente hypothecaire leningen   -  (4.873)

Opbrengst uit overige beleggingen 68.765 45.981

Niet-gerealiseerd resultaat op onroerend goed   -  48.792

Niet-gerealiseerd resultaat op aandelen/aandelenfondsen 902.852   -  

Waardeveranderingen van beleggingen 902.852 48.792

Gerealiseerd resultaat op onroerend goed   -  50.125

Gerealiseerd resultaat op aandelen/aandelenfondsen 880.022   -  

Gerealiseerd winst op beleggingen 880.022 50.125

Beheerskosten en rentelasten (132.568) (106.100)

Niet-gerealiseerd resultaat op onroerend goed (verlies) (153.814)   -  

Niet-gerealiseerd resultaat op aandelen/aandelenfondsen (verlies)   -  (510.545)

Gerealiseerd resultaat op onroerend goed (verlies) (7.500)   -  

Beleggingslasten (293.882) (616.645)

Netto-opbrengst beleggingen 1.989.225 (11.922)

Af: toegerekend aan technische rekening (590.150) 237.300

1.399.075 225.378

2019 2018
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Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (Vennootschapsbelasting) (22) 
 
Uitgaande van de commerciële winst vóór belastingen kan de fiscale positie als volgt worden 
weergegeven:  

 
 
Aansluiting effectieve belastingdruk met nominale belastingdruk: 

 
 
 
 
 
 

Commercieel resultaat vóór belastingen 3.724.661 (6.188.938)

Fiscaal lagere mutatie onverdiende provisie   -  (47.475)

Fiscale lagere afschrijving immateriële vaste activa (62.220) (28.220)

Investeringsaftrek (8.908)   -  

Fiscaal lagere kosten Pensioenvoorziening   -  (13.985)

Fiscaal lagere afwaardering kantoorpanden (135.429)   -  

Fiscaal hogere kosten (onttrekking uit geoormerkt vermogen) (472.795) (594.883)

af (679.352) (684.563)

Fiscaal hogere afwaardering kantoorpanden 180.315 141.561

Fiscaal hogere kosten Pensioenvoorziening 234.660   -  

Beperkt aftrekbare kosten 48.548 50.157

bij 463.524 191.718

Belastbaar resultaat boekjaar 3.508.833 (6.681.783)

Verliesverrekening (3.508.833) 6.681.783

Belastbaar bedrag aangifte boekjaar   -    -  

Te betalen over boekjaar   -    -  

Mutatie latente belastingverplichting (incl. verliesverrekening) 618.414 (1.516.475)

Te betalen vennootschapsbelasting oudere jaren   -  166.201

Vennootschapsbelasting 618.414 (1.350.274)

2019 2018

Basis VPB %

Commercieel  resultaat vóór belastingen 3.724.661 931.165 25,0%

Belastbaar bedrag   -    -    -  

Mutatie latente belastingverpl ichting 618.414 16,6%

618.414 16,6%

Te verklaren verschil 312.751 8,4%

Verklaring verschillen:

Investeringsaftrek (8.908) (2.227) -0,1%

Beperkt aftrekbare kosten 48.548        12.137 0,3%

Deelnemingsvri js tel l ing (geoormerkt vermogen) (472.795) (118.198) -3,2%

Aanpass ing tarief latentieprimo (204.463) -5,5%

Verschil (312.751) -8,4%
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Resultaat na belasting 
 
Bestemming van het resultaat 2019 
Het voorstel is om het positieve resultaat ad € 3.106.247 over 2019 toe te voegen aan de overige 
reserves. 
 
In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de Ledenraad is dit voorstel nog niet in de 
jaarrekening verwerkt. Het resultaat is opgenomen onder de post onverdeeld resultaat. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Coronavirus 

Eind februari 2020 werd bekend dat er in Nederland een eerste patiënt positief op het coronavirus 

(COVID-19) was getest.  Vanaf 12 maart 2020 werden er verregaande maatregelen door de overheid 

afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.  

 

Uiteraard zullen de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus ook voor Univé 
wezenlijke impact hebben op de ontwikkelingen binnen ons bedrijf in het jaar 2020. Univé Stad en 
Land heeft, in lijn met de richtlijnen vanuit de overheid, forse maatregelen getroffen om haar bijdrage 
te kunnen leveren aan het zo veel als mogelijk voorkomen van de verdere verspreiding van het 
coronavirus. Onze medewerkers werken vrijwel volledig vanuit huis. Onze systemen zijn daarop 
berekend, een zeer groot deel van hun werkzaamheden kunnen onze medewerkers ook vanuit een 
thuislocatie probleemloos blijven uitvoeren. En daarnaast staat een aanzienlijk deel van onze 
dienstverlening onze klanten digitaal ter beschikking: we zijn onveranderd via de Univé-App, de 
telefoon en het internet dichtbij en bereikbaar. De continuïteit van de dienstverlening aan onze 
klanten blijft daarmee, ook in deze uitzonderlijke omstandigheden, op een hoog niveau geborgd.  
 

Gezien het deels verplichte karakter van de verzekeringen die wij aan onze klanten aanbieden denken 

wij dat de impact van de corona crisis op onze portefeuille (premie- en bemiddelingsopbrengsten) 

beperkt zal zijn. 

 

Wij verwachten dat een aantal van onze klanten door de impact van het coronavirus mogelijk al dan 

niet tijdelijk niet in staat zullen zijn om aan al hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. We 

verwachten dat dit een beperkt deel van onze klanten zal raken. Wij zullen binnen onze mogelijkheden 

al datgene doen om deze klanten ook in deze voor hen moeilijke periode zo goed als mogelijk bij te 

staan. 

 

Vanaf maart 2020 zijn de beurskoersen wereldwijd fors gedaald, mede als gevolg van de uitbraak van 

het coronavirus. De ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker en zullen naar verwachting 

over heel 2020 een negatieve impact hebben op de financiële positie van Univé Stad en Land. Univé 

Stad en Land is dankzij haar zeer sterke kapitalisatie prima in staat om substantiële schokken goed op 

te vangen.  

 

Dat blijkt ook uit de risicoanalyse die Univé Stad en Land heeft uitgevoerd. Univé Stad en Land heeft 

deze risicoanalyse naar de mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de uitbraak van het 

coronavirus voor ons na het afkondigen van de overheidsmaatregelen uitgevoerd.  
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Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de verwachte ontwikkeling van de verzekeringsportefeuille, 

de aanwezige liquiditeiten, de solvabiliteit en de ontwikkelingen op de financiële markten. 

 

Hoewel de marktomstandigheden in 2020 door ons als zeer uitdagend worden beschouwd hebben wij 

er dan ook het volste vertrouwen in dat Univé Stad en Land ook dit jaar een uitstekende 

dienstverlening aan haar klanten kan blijven bieden. 

 

Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij als samenleving nu verkeren kunnen onze klanten  

er op vertrouwen dat wij samen met onze medewerkers ook in 2020 de zekerheid blijven bieden die 

zij van ons gewend zijn. We blijven de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet 

volgen.  

 

De algehele financiële effecten van het coronavirus zijn op dit moment nog onzeker voor Univé Stad 

en Land, echter zien wij op basis van de uitkomsten van onze uitgevoerde risicoanalyse geen 

aanwijzingen dat de continuïteit van Univé Stad en Land niet is gewaarborgd. 

 

De jaarrekening is derhalve opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling gezien het feit 

dat Univé Stad en Land verwacht haar activiteiten te kunnen blijven voortzetten. 
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Overige toelichtingen 

Risicomanagement 

Algemeen 

Univé Stad en Land onderkent verschillende risicocategorieën: strategisch, financieel (marktrisico, 

tegenpartijrisico, verzekeringstechnisch risico) en operationeel. Per risicocategorie is de 

risicobereidheid geformuleerd. De risicobereidheid geeft de hoeveelheid en het soort risico aan dat 

Univé bereid is te accepteren bij de realisatie van zijn doelstellingen. Met andere woorden: het kader 

voor onze bedrijfsvoering. De onderliggende beleidskaders bevatten de richtlijnen voor de beheersing 

van risico’s in de verschillende risicocategorieën. Gedurende het jaar voert Univé Stad en Land op 

verschillende niveaus risicobeoordelingen uit, met actieve betrokkenheid van de Raad van Bestuur en 

het (lijn)management.  

 
Strategische risico’s 
De belangrijkste risico’s voor de gehele organisatie betreffen de strategische risico’s ten aanzien van 
eerder genoemde marktontwikkelingen (concurrentie, verdere digitalisering, lagere omzet) in 
combinatie met het beperkte verander- en anticiperend vermogen binnen de Univé Formule als geheel 
en Univé Stad en Land in het bijzonder. Een nieuwe koers voor Univé Stad en Land vraagt om andere 
kennis en vaardigheden van medewerkers en management. De nieuwe organisatiecompetenties 
Verandervermogen en Initiatief tonen zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwe profielen. We 
helpen medewerkers met opleidingen, trainingen en loopbaanbegeleiding, afgestemd op wat zij nodig 
hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. 
 

Het operationele rendement van de bemiddelingsactiviteiten is, mede door de organisatiewijzigingen 

in 2018, in 2019 sterk verbeterd. Voor het boekjaar 2020 verwachten we een klein positief resultaat. 

Wij verwachten ook de komende jaren veranderingen in de omvang en samenstelling van ons 

personeelsbestand.  

 

Financiële risico’s 

Univé Stad en Land kent een gematigd defensief beleid voor wat betreft financiële risico’s inclusief het 

gebruik van financiële instrumenten. Hiertoe is vanuit het beleggingsbeleid een beleggingsplan 

vastgesteld waarin specifieke risicotoleranties zijn uitgewerkt. Bewaarder Kas Bank N.V. (vanaf eind 

2019 Caceis) ziet op dagbasis toe dat Kempen Capital Management N.V. in haar rol als 

vermogensbeheerder voldoet aan het afgegeven mandaat. Maandelijks ziet Univé Stad en Land toe op 

het vermogensbeheer en toezicht binnen de gestelde kaders door Kas Bank N.V. en Kempen Capital 

Management N.V..  

 

Over de onroerend goed portefeuille wordt een marktrisico gelopen. Wijzigingen in de 

markthuurwaarde vertalen zich naar bijstellingen van de actuele waarde van het onroerend goed. Door 

middel van jaarlijkse taxaties van een belangrijk deel van de portefeuille worden deze wijzigingen in 

kaart gebracht en verwerkt. Een daling van 5% van de waarde van het onroerend goed geeft een 

financiële last van ca € 0,6 mln.  

 

Het tegen(krediet)partijrisico met betrekking tot vorderingen op Nederlandse financiële instellingen 

(enkel Rabo, ING en ABN AMRO) is beperkt. 
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Het saldo van de interne rekening-courantverhouding tussen brandverzekeraar en coöperatie wordt 

stelselmatig afgeroomd. Hiermee wordt het tegenpartijrisico in voldoende gemitigeerd. 

 

 

Verzekeringstechnisch risico 

Als gevolg van de aard en omvang van de verzekeringsportefeuille in combinatie met het gevoerde 

(risico)beleid is er sprake van een laag (basis) risicoprofiel. Dit past naar de mening van de Raad van 

Bestuur bij de grondbeginselen van een Coöperatie. Het behoudende risicoprofiel heeft in voorgaande 

jaren geleid tot redelijk stabiele resultaten.  

 

De schadepercentages (netto) zijn redelijk stabiel en gezond tussen 30% en 45%. Het boekjaar 2018 is, 

met als gevolg van de januaristorm met 61% een uitzondering. Een daling of stijging van 5% schadelast 

geeft een impact op het resultaat vóór belastingen van ca € 1,1 mln. 

 

De lage risicobereidheid van de verzekeraar en de op basis daarvan genomen maatregelen ten aanzien 

van verzekeringstechnische en beleggingsrisico’s zal naar verwachting ook in de komende jaren leiden 

tot beperkt volatiele financiële jaarresultaten met uitzondering van stormcalamiteiten. 

 
Herverzekeringen 

Om te grote risico’s in relatie tot de omvang van de portefeuille en het vermogen te beperken, 

herverzekeren wij een deel van het brand- en stormrisico in onze portefeuille. Het herverzekeren is 

een bijzonder effectieve beheersingsmaatregel met betrekking tot het mitigeren van de (bruto) 

verzekeringstechnische risico’s in enig jaar.  

 

In samenwerking met Univé Her is statistisch een worstcase scenario gereflecteerd op de totale 

verzekeringsportefeuille. Hieruit kan worden afgeleid dat het aanwezige vermogen ruim voldoende is 

om bij calamiteiten aan de verplichtingen te voldoen. De keuzes ten aanzien van de 

herverzekeringscontracten zijn hier ook op afgestemd. De actuariële functie heeft de effectiviteit van 

het herverzekeringsprogramma beoordeeld. Een overzicht van de herverzekeringscontracten staat 

vermeld in de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 

 

Er bestaat een risico dat de herverzekeraar op enig moment niet aan zijn verplichten kan voldoen. De 

herverzekeraar kent een rating van A- (AM Best) passend bij de risicobereidheid van Univé Stad en 

Land. 

 

Operationele risico’s 

Ook ten aanzien van beheersing van risico´s in operationele processen (onder meer advies/zorgplicht, 

simple risk processen, consequent toepassen wet- en regelgeving), is het beheersingskader verder 

versterkt.  

Heldere duidelijke normering, identificatie van de risico’s en effectieve beheersingsmaatregelen en 1e 

en 2e lijnscontroles vormen hiervoor de uitgangspunten. Door middel van een externe beoordeling 

(TPM) kan worden geconcludeerd dat ook de IT uitbestedingsrisico’s in voldoende mate zijn 

gemitigeerd. De uitkomsten van de risicoanalyses, lijncontroles en audits geven aan dat op de 

belangrijkste operationele risicogebieden voldoende beheersing van de belangrijkste risico’s 

verondersteld mag worden. 
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Overige risico’s 

De overige risico’s met mogelijk financiële impact worden geclusterd per categorie en periodiek met 

risico-eigenaren doorgesproken. In de meeste gevallen kan op effectieve wijze met omspannende 

beheersingsmaatregelen de belangrijkste risico’s aantoonbaar worden gemitigeerd. 

Solvency II 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft te maken met de wettelijke toezichtseisen 

voortvloeiend uit het Europese Solvency II project. Het besturen en managen van de relatie tussen 

missie, doelstellingen, risicobeleid, risicobeheersing en vereist en aanwezig kapitaal staat hierbij 

centraal. Hierbij is telkens geredeneerd vanuit het perspectief van de aard, omvang en complexiteit 

van de verzekeraar met coöperatieve grondbeginselen.  

 

De verzekeraar actualiseert jaarlijks haar risicohouding, risicoprofiel alsmede haar risicomanagement-

strategie in het algemeen en per risicocategorie (verzekeringstechnisch risico, marktrisico 

(beleggingen), tegenpartijrisico en operationeel risico).  

 

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. heeft in haar risicomanagement- en kapitaalbeleid de 

uitgangspunten voor de risicobereidheid van financiële risico’s in het algemeen en het 

solvabiliteitsrisico weergeven. De aanwezige solvabiliteit ultimo 2019 (223%) is ruim voldoende om 

mogelijke risico’s en verval van kapitaal te kunnen opvangen. De interne minimumeis is vastgesteld op 

155% van het benodigde kapitaal volgens het Solvency II-model ad € 15,8 mln. 

 

Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) 

In een ORSA wordt inzicht verkregen in de relaties tussen de doelstellingen, het basis risicoprofiel (incl. 

beheersing) en het aanwezige en benodigde kapitaal van de onderneming gedurende de komende vijf 

jaar. Bovendien wordt het effect van verschillende (stress)scenario’s op de aanwezige en noodzakelijke 

solvabiliteit doorgerekend en weergegeven. De ORSA verschaft de Raad van Bestuur een goede 

analyse van de samenhang in (verwacht) rendement, risico’s en kapitaal.  

 

In een enkel scenario is de bedrijfsvoering voldoende gezond om de solvabiliteit zonder aanvullende 

maatregelen te laten herstellen. In een ander scenario kan niet meer worden voldaan aan de interne 

minimumgrens van 155%. In dat geval volstaat een storting van aanvullend kapitaal vanuit de 

Coöperatie Univé Stad en Land U.A. om weer te voldoen aan de interne grenswaarde. 
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Balans per 31 december 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in €

ACTIVA 

Beleggingen

Terreinen en gebouwen

voor eigen gebruik 5.888.000 7.080.000

overige terreinen en gebouwen 5.992.000 5.467.000

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen (23) 34.848.769 31.134.748

Andere deelnemingen (Univé Pensioenen B.V.) 2 2

Overige financiële beleggingen (24)

Aandelen en andere niet-vastrentende 

waardepapieren   -  7.191.834

Hypothecaire leningen   -  200.744

Vorderingen uit andere leningen   -  13.468

46.728.771 51.087.796

Vorderingen 

Overige vorderingen:

Vorderingen op groepsmaatschappijen (25) 2.335.829 171.068

Latente belastingvorderingen 1.705.254 2.323.668

Overige vorderingen (26) 200.623 23.978

4.241.706 2.518.714

Overige activa (27)

Liquide middelen 2.702.527 2.702.526 228.171 228.171

2.702.526 228.171

Overlopende activa

Overige overlopende activa 5.000 5.000 5.000 5.000

5.000 5.000

53.678.003 53.839.681

31-12-2019 31-12-2018
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in €

PASSIVA

Eigen vermogen (28)

Wettelijke en statutaire reserves 34.848.769 31.134.748

Overige reserves 6.547.309 15.099.994

Onverdeeld resultaat 3.106.247 (4.838.664)

44.502.325 41.396.078

Voorzieningen (29)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3.242.113 3.242.113 2.244.469 2.244.468

 3.242.113 2.244.469

Schulden

Overige schulden:

Schulden aan groepsmaatschappijen (30) 5.928.872 10.195.284

Overige schulden 4.500 3.751

5.933.372 10.199.035

Overlopende passiva 193 100

53.678.003 53.839.681

31-12-2019 31-12-2018
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Winst- en verliesrekening over het boekjaar 

 
 

in €

Bedrijfskosten

Acquisitiekosten (69.097) (275)

Personeelskosten (246.988) (450.590)

Afschrijvingskosten (1.898) 775

Overige bedrijfskosten (506.728) (262.884)

(824.711) (712.974)

Bedrijfsresultaat (824.711) (712.974)

Financiële baten en lasten (31)

Opbrengsten uit beleggingen 3.959.468 (3.725.971)

Beleggingslasten (213.421) (310.871)

Som der financiële baten en lasten 3.746.047 (4.036.842)

Andere baten 14.549 1.801

Andere lasten (116.683) (2.784)

2.819.202 (4.750.799)

Belastingen 287.045 (87.865)

3.106.247 (4.838.664)

31-12-2019 31-12-2018

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Resultaat na belastingen
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Toelichting op de vennootschappelijke 

jaarrekening 

Grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening 

Waarderingsgrondslagen 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Voor de toelichting op de grondslagen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening. In de 
balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de 
toelichting.  

 
Deelnemingen 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden (eveneens bij de eerste opname) gewaardeerd tegen 
nettovermogenswaarde, waarbij rekening wordt gehouden met aanpassingen naar voor Coöperatie 
Univé Stad en Land U.A. geldende waarderings- en winstbepalingsgrondslagen. 
De deelneming in Univé Pensioen B.V. is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De Coöperatie Univé 
Stad en Land U.A. bevat 20% van de aandelen in Univé Pensioen B.V. 
 
Indien deelnemingen een negatieve netto vermogenswaarde kennen, dan wordt het negatieve bedrag 
van de deelneming in mindering gebracht op eventueel openstaande vorderingen op die deelneming. 
Een eventueel resterend negatief bedrag van de deelneming wordt voorzien indien er sprake is van 
een juridische of feitelijke verplichting tot het voldoen van eventuele restschulden uit die deelneming. 
 
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan 
de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. wordt toegerekend.   
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Toelichting op de enkelvoudige balans 
 
Algemeen 
Hieronder worden de specifieke posten van de balans toegelicht. Als een post gelijk is aan de 
geconsolideerde jaarrekening wordt naar de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening 
verwezen. 

 
Activa 
 
Beleggingen 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (23) 
De samenstelling van de beleggingen in groepsmaatschappijen kunnen als volgt worden 
gespecificeerd: 

 
 
Overige financiële beleggingen (24) 
De samenstelling van de overige financiële beleggingen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
Vorderingen 
 
De vorderingen hebben een kortlopend karakter (< 1 jaar). De reële waarde van de vorderingen 
benadert de boekwaarde vanwege het kortlopend karakter van de vorderingen en het feit dat waar 
nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
 
Vorderingen uit groepsmaatschappijen (25) 
 
De samenstelling van de vorderingen uit groepsmaatschappijen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
 
 

Vestigings-

plaats

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. (100%) Apeldoorn 31.134.748   -  3.714.021 34.848.769

31-12-2018
Overige 

mutaties

Resultaat 

deelneming
31-12-2019

Stand per          

01-01-2018

Bij: 

aankopen/  

verstrekkinge

n

Af: verkopen/  

aflossingen

7.191.834 2.756.431 (10.712.457) 764.192   -    -  

Hypothecaire leningen 200.744   -  (18.064)   -  (182.680)   -  

Vorderingen uit andere leningen 13.468   -  (13.468)   -    -    -  

7.406.046 2.756.431 (10.743.989) 764.192 (182.680)   -  

Waarde- 

mutaties

Overige 

mutaties

Stand per          

31-12-2019

Aandelen en andere                               

niet-vastrentende waardepapieren

Univé Stad een Land Organisatie B.V. 2.288.655   -  

Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 47.174 171.068

2.335.829 171.068

31-12-2019 31-12-2018
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Overige vorderingen (26) 
 
De samenstelling van de overige vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
Overige activa (27) 
 
Liquide middelen 
 
De samenstelling van liquide middelen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en direct opeisbaar. 

 
Passiva 
 
Eigen vermogen (28) 
 
Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: 

 
 

De statutaire reserve is gelijk aan het eigen vermogen van deelneming Univé Stad en Land 
Brandverzekeraar N.V. Op grond van de statuten van deze deelneming kan (de Raad van Bestuur van) 
de Coöperatie Univé Stad en Land U.A. niet vrijelijk beschikken over het vermogen van deze 
brandverzekeraar. 
 
 
 
 
 
 
 

Vennootschapsbelasting 17.943 23.978

Overige vorderingen 182.680   -  

200.623 23.978

31-12-2019 31-12-2018

ING Bank 2.686.212 108.849

ABN Amro Bank 2.315 2.513

Rabobank 5.922 6.125

SNS Bank 4.513 4.684

Kasbank 3.564 106.000

2.702.526 228.171

31-12-201831-12-2019

Overige 

reserves

31.134.748 15.099.994 (4.838.664) 41.396.078 46.234.742

  -  (4.838.664) 4.838.664   -    -  

Onttrekking / Dotatie 3.714.021 (3.714.021)   -    -    -  

Resultaat boekjaar   -    -  3.106.247 3.106.247 (4.838.664)

34.848.769 6.547.309 3.106.247 44.502.325 41.396.078

Stand per 1 januari

Resultaatverdeling vorig boekjaar

Stand per 31 december

Totaal 2018Totaal 2019Statutaire 

reserve

Onverdeeld 

resultaat
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Voorzieningen (29) 
 
De samenstelling van de voorziening in deelnemingen in groepsmaatschappijen kan als volgt worden 
gespecificeerd: 

 
 

De voorziening deelnemingen ten behoeve van Univé Stad en Land B.V. en Univé Stad en Land 
Organisatie B.V. is het gevolg van het negatief eigen vermogen van deze deelnemingen. 
 
Schulden 
 
De looptijd van de schulden is korter dan één jaar. 
 
Schulden aan groepsmaatschappijen (30) 
 
De samenstelling van de schulden aan groepsmaatschappijen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univé Stad en Land B.V. Apeldoorn 2.205.678   -  997.645 3.203.323

Univé Stad en Land Organisatie B.V. Apeldoorn 38.790   -    -  38.790

2.244.468   -  997.645 3.242.113

31-12-2018
Overige 

mutaties

Resultaat 

deelneming
31-12-2019

31-12-2019 31-12-2018

Univé Stad en Land B.V. 5.928.872 6.340.665

Univé Stad en Land Organisatie B.V.   -  3.854.619

5.928.872 10.195.284
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening  
 
Financiële baten en lasten (31) 
 
De samenstelling van de financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Voor de gebeurtenissen na balansdatum verwijzen wij naar de toelichting bij de geconsolideerde 
jaarrekening.  
 

 

  

31-12-2019 31-12-2018

Resultaat Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. 3.714.021 (999.018)

(997.646) (3.315.399)

Opbrengsten uit deelnemingen 2.716.375 (4.314.417)

Opbrengst huur derden 286.019 309.123

Intern toegerekend 413.400 529.600

Af: kosten beleggingspanden (267.951) (378.898)

Opbrengsten terreinen en gebouwen 431.468 459.825

Dividend aandelen / aandelenfondsen 47.433 34.577

Rente hypothecaire leningen   -  (4.874)

Opbrengst uit overige beleggingen 47.433 29.704

Niet-gereal iseerd resultaat op onroerend goed   -  48.792

Waardeveranderingen van beleggingen   -  48.792

Gereal iseerd resultaat op onroerend goed   -  50.125

Gereal iseerd resultaat op aandelen/aandelenfondsen 764.192   -  

Gerealiseerd resultaat beleggingen 764.192 50.125

Beheerskosten en rentelasten (52.107) (44.626)

Niet-gereal iseerd resultaat op onroerend goed (verl ies ) (153.814)   -  

Niet-gereal iseerd resultaat op aandelen/aandelenfondsen (verl ies )   -  (266.245)

Gereal iseerd resultaat op onroerend goed (verl ies ) (7.500)   -  

Beleggingslasten (213.421) (310.871)

3.746.047 (4.036.842)

Resultaat Univé Stad en Land B.V.
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Overige toelichtingen 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Kapitaalgarantie Coöperatie Univé Stad en Land U.A. aan Univé Stad en Land Brandverzekeraar 
N.V.  
Binnen Univé Stad en Land Groep is er sprake van een garantiestelling waarbij Coöperatie Univé Stad 
en Land U.A. een garantie heeft toegezegd om (maximaal) € 7 mln. aan additioneel kapitaal in te 
brengen in Univé Stad en Land Brandverzekeraar N.V. wanneer de solvabiliteitsratio op basis van 
Solvency II grondslagen lager is dan 155%. 

 

Honoraria accountant 
 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht: 
 

 
 
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de 
consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 
accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in 
rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. 
Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening en de controle van de 
Solvency II verslagstaten over het boekjaar 2019, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 
het boekjaar zijn verricht. 
 
Raad van Bestuur 

                       
 P.J. Varekamp                              R.J.M. Booijink 
 

 
Raad van Commissarissen    
 

                                        
J. de Vries-in ’t Veld (v), voorzitter        M. Kuipers (m)              H.J. Oude Alink (m) 

  

2018

Controle van de jaarrekening (incl . Solvency II) 147.448 130.717

PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.
2019
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OVERIGE GEGEVENS 
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Statutaire regeling winstbestemming 

1. Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven de lasten
mocht opleveren, hebben de leden recht op dit overschot, naar evenredigheid van hun aandeel
in de premie welke zij hebben voldaan aan één of meer verzekeringsbedrijven over het afgelopen
boekjaar, tenzij de Ledenraad op voorstel van de Raad van Bestuur, gehoord de Raad van
Commissarissen, besluit (een deel van) dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve.

2. Het overschot kan aan de leden worden uitgekeerd door uitkering in contanten.

3. De Ledenraad kan op voorstel van de Raad van Bestuur, gehoord de Raad van Commissarissen,
besluiten om winst aan de Leden met verzekeringsovereenkomsten met één of meer
verzekerings-bedrijven in onderscheiden takken van verzekering uit te keren in evenredigheid
met de mate waarin deze onderscheiden takken aan het overschot hebben bijgedragen.

Voorstel bestemming resultaat 

Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat ad € 3.106.247 ná belastingen over 2019 toe te 
voegen aan de overige reserves. 

Dit voorstel is, conform geldende voorschriften, nog niet toegevoegd aan de overige reserve.



 

DSVRHVNJX37Z-366237727-49 

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 

1006 BJ Amsterdam 

T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 

deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 

31 december 2019 
1 januari 2019 

Coöperati e U ni vé Stad en Land U.A..  
Control e 

Goedkeurend 
31035815A015 

KVK 

Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)  
Create SBR  Extensi on 

1.0 
Groningen 

5 april 2020 

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. 
  

 

Verklaring over de jaarrekening 2019 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. (‘de coöperatie’) een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de coöperatie en de groep (de 
coöperatie samen met haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2019 en van het resultaat over 
2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. 
te Apeldoorn gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de 
enkelvoudige jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019; 

• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en 

• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
Titel 9 Boek 2 BW. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 



Coöperatie Univé Stad en Land U.A. - DSVRHVNJX37Z-366237727-49 

Pagina 2 van 5 

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (Covid-19) 
Wij wijzen op de toelichting in de ‘overige toelichtingen, gebeurtenissen na balansdatum’ van de 
geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening waarin de raad van bestuur de mogelijke invloed en 
gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de coöperatie en op de omgeving waarin de coöperatie 
opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en 
omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven dat er nog steeds 
onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de 
toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot de 
aangelegenheid. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

• Voorwoord;

• Dit is Univé Stad en Land;

• Verslag van het bestuur;

• Verslag van de Raad van Commissarissen;

• De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW; en voor
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• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de coöperatie in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de coöperatie te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
coöperatie haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de coöperatie. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Amsterdam, 16 april 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door A.R. Vermeulen RA MSc 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 
van Coöperatie Univé Stad en Land U.A. 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de coöperatie.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
coöperatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we 
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of 
het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de coöperatie opereert. Op grond hiervan hebben wij 
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de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of 
specifieke posten noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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