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Samenvatting 
De in de samenvatting gepresenteerde financiële resultaten zijn ontleend aan de statutaire 

jaarrekeningen over 2019 van N.V. Univé Her, N.V. Univé Schade en Coöperatie Univé U.A. 

(Geconsolideerd – Univé Groep). 

 

Univé Groep Financieel resultaat 2019  

Univé Groep heeft 2019 zeer positief afgesloten: met een bruto premiegroei van € 20 miljoen en 

een resultaat voor belastingen van € 70 miljoen. De nettowinst van Univé Groep over 2019 is € 52 

miljoen. 

Sterk verbeterd technisch resultaat 

Het technisch resultaat (exclusief toegerekende beleggingsopbrengsten) over 2019 bedraagt € 20 

miljoen en is daarmee € 17 miljoen hoger dan over 2018 (€ 3 miljoen positief). Dit komt 

voornamelijk door hogere verdiende premies eigen rekening en een lagere schade eigen rekening. 

De premieomzet groeit dankzij een actief premiebeleid dat zorgt voor een gezond renderende 

portefeuille. Het premiebeleid bestaat uit premiemaatregelen, zoals het aanpassen van de 

premies aan de hand van risicoprofielen die zijn opgesteld voor de producten. Dit leidde vooral bij 

autoverzekeringen en bromfietsverzekeringen tot verhogingen van de premies. De groei in bruto 

verdiende premie wordt met name veroorzaakt door deze premiemaatregelen. De verdiende 

bruto premie is ten opzichte van 2018 met € 20 miljoen gegroeid naar € 507 miljoen. De totale 

portefeuille is met bijna 43.000 polissen gegroeid. Met name het aantal reis- en fietsverzekeringen 

is toegenomen. Bij de bromfietsverzekeringen is sprake van een krimp. Dit past bij de genomen 

premiemaatregelen.  

De lagere schade eigen rekening komt met name door een lagere schadelast bij Univé Her van € 7 
miljoen.  
 

In de schadelast van Univé Schade is een positief resultaat van € 24,2 miljoen voor de branche 

motorrijtuigenverzekering w.a. (exclusief schadebehandelingskosten) opgenomen. Dit komt met 

name door een lagere inschatting voor nog te betalen schaden (best estimate eindlast) (€ 9,0 

miljoen) en een, mede als gevolg van een in 2019 doorgevoerde schattingswijziging, lager aan te 

houden prudentiemarge (€ 13,1 miljoen). Hierdoor is de voorziening verlaagd. Dit vrijgekomen 

bedrag heeft een positief effect op het resultaat. In de branche ongevallen en ziekte is er sprake 

van een negatief resultaat. Dit komt met name door meer en grotere claims door jonge 

verzekerden, gewijzigde (best estimate) kansen en lagere rentestanden. In de branche algemene 

aansprakelijkheid is er ook sprake van een negatief resultaat. Voornamelijk komt dit door een 

toename van een grote schade uit 2017 alsmede door een hogere inschatting voor nog te betalen 
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schaden voor de oudste schadejaren (best estimate eindlast). Hierdoor is de voorziening verhoogd. 

Deze last heeft een negatief effect op het resultaat.  

Bij Univé Her zijn als gevolg van een gemiddeld lagere schadelast per claim de lasten voor 

brandschaden afgenomen. Daarnaast is in 2019, in tegenstelling tot 2018, geen sprake geweest 

van stormschaden. 

Beleggingsresultaat 

Het beleggingsresultaat over 2019 bedraagt € 70 miljoen maar kan niet los worden gezien van het 

beleggingsresultaat over 2018. Het beleggingsresultaat is € 87 miljoen hoger dan over 2018 (€ 17 

miljoen negatief). Met name het vierde kwartaal van 2018 is een zeer slecht kwartaal op de 

financiële markten geweest. Hierdoor is het resultaat van Univé Groep in 2018 nadelig beïnvloed. 

Het herstel op de financiële markten in de eerste maanden van 2019 heeft bijgedragen aan het 

positieve beleggingsresultaat over 2019. 

Solvabiliteitsratio’s 

De solvabiliteitsratio voor Univé Groep ligt boven de interne doelsolvabiliteitsnorm. De 

solvabiliteitsratio’s van Univé Schade ligt boven de interne doelsolvabiliteitsnorm. De 

solvabiliteitsratio van Univé Her ligt onder de interne doelsolvabiliteitsnorm, maar boven de 

interne minimale solvabiliteitsnorm. Uit de samenhang tussen de doelsolvabiliteitsnormen volgt 

dat binnen Coöperatie Univé een veiligheidsmarge voor de verzekeringsentiteiten wordt 

aangehouden. Per eind 2019 bedraagt dit minimale doelvermogen binnen Coöperatie Univé 

(enkelvoudig) € 97,7 miljoen. Het aanwezige vermogen conform de enkelvoudige balans van 

Coöperatie Univé. bedraagt € 374,3 miljoen. Hiervan is € 50,7 miljoen geoormerkt vermogen ten 

behoeve van Regionale Univé’s. 

De solvabiliteitsratio van Univé Groep is in 2019 is toegenomen naar 325% (309%). Dit is met name 

veroorzaakt door een toename van de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) gecombineerd met een 

sterkere toename van het in aanmerking komend eigen vermogen. De toename van de SCR wordt 

voornamelijk veroorzaakt door een toename van het marktrisico. Daar staat tegenover dat de SCR 

voor het zorgrisico een afname kent en het verliesabsorberend vermogen van latente belasting 

toeneemt, waardoor de stijging van het marktrisico deels gecompenseerd wordt. 

N.V. Univé Schade 

Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteitsratio van Univé Schade is per ultimo 2019 159% (2018: 138% ). In 2019 is de 

solvabiliteitsratio toegenomen. De SCR is gedaald en het eigen vermogen is gestegen en daardoor 

stijgt de SCR ratio met 21 procentpunten van 138% naar 159%. De toename van het eigen 

vermogen wordt met name veroorzaakt door een positief beleggingsresultaat en een positief 
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verzekeringstechnisch resultaat. De afname van de SCR wordt met name veroorzaakt door afname 

van het zorgrisico, een toename van het marktrisico en een toename van de belasting correctie 

(LAC DT). 

N.V. Univé Her 

Technisch resultaat 

Het technisch resultaat van Univé Her bedraagt in het verslagjaar € 6,5 miljoen tegenover  

€ -0,5 miljoen in 2018. 

Solvabiliteitsratio 

De solvabiliteitsratio van Univé Her is per ultimo 2019 231% (2017: 217%). In 2019 is de 

solvabiliteitsratio per saldo toegenomen. De toename van de solvabiliteitsratio is het gevolg van 

de toename van het in aanmerking komend eigen vermogen, dit wordt veroorzaakt door het 

positieve resultaat over 2019. Dit positieve resultaat is het gevolg van een positief 

beleggingsresultaat en van een lagere schadelast dan verwacht. De solvabiliteitskapitaalvereiste 

(SCR) is licht toegenomen. De toename van de SCR wordt met name veroorzaakt door de toename 

van het schaderisico, vooral door een toename van het catastroferisico. 
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1. Activiteiten en prestaties 
In dit hoofdstuk is de business- en performance-informatie opgenomen van N.V. Univé Her, N.V. 

Univé Schade en Coöperatie Univé U.A. (Geconsolideerd – Univé Groep). 

1.1 Activiteiten  

Univé Groep vormt samen met de Regionale Univé’s de Univé Formule. Het moederbedrijf in de 

Univé Groep is Coöperatie Univé U.A (verder ook wel: de coöperatie), met daarboven de 

ledenraad. Onder Univé Groep 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. Daarnaast is in 2019 Stichting 

Univé Buurtfonds, als opvolger van Stichting Univé Helpt opgericht, die over een eigen bestuur 

beschikt. 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. Wanneer 

we in dit verslag spreken over Univé Groep bedoelen we daarmee Coöperatie Univé 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. 

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

ons DNA. Univé is ontstaan toen lokale boeren elkaar wilden helpen stalbranden te voorkomen en 

brandschade te verzekeren. Vanuit deze gedachte ontstonden vanaf 1794 kleine coöperaties die 

de basis vormen voor het Univé van vandaag. 

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

delen. We hebben geen klanten maar 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. Of een product als Zorgeloos Online, dat computers beschermt 

tegen virussen en hacken. Dit alles bij elkaar geeft rust en zekerheid.  

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. Onze nieuwe 

winkels zijn een fijne ontmoetingsplek voor iedereen in de buurt. Daardoor kunnen we echt iets 

betekenen. En dat is wat we het liefste willen.  
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We doen zelf ook mee. Met de Stichting Univé Buurtfonds gaan we lokale, kleinschalige 

initiatieven stimuleren. Projecten die helpen risico’s te voorkomen of schade te beperken. Of die 

bijdragen aan het welzijn of prettig samenleven in de buurt. Ook zijn we ambassadeur van ‘Samen 

richting Nul verkeersslachtoffers!’. Een initiatief in Drenthe waarmee we inzetten op het 

voorkomen van persoonlijk leed. 

Univé. Daar plukt ú de vruchten van.  

Figuur 1: Merkwaarden 

 

1.2 Prestaties op het gebied van (her)verzekering 

 Ontwikkelingen per entiteit 

 

Financiële prestaties 

In deze paragraaf geven we aan de hand van de kerncijfers van Univé Groep een overzicht van de 

financiële prestaties, gesplitst in premieomzet, Combined Operating Ratio en 

schadelastontwikkeling. Daarna worden de financiële prestaties nader geanalyseerd. In tabel 1 

staan de geconsolideerde kerncijfers voor Univé Groep. Dit betreft zowel financiële prestaties die 

in de figuren en tabellen daaronder nader worden uitgesplitst, als vermogenspositie en aantal fte. 
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Tabel 1: Kerncijfers Univé Groep 2019 (x € 1.000.000) 

 2019 2018 

Verdiende premies eigen rekening (bruto) € 507 € 487 

Verdiende premies eigen rekening (netto) € 483 € 466 

Schade eigen rekening € 301 € 310 

Bedrijfskosten € 97 € 88 

Resultaat voor belasting € 70 € -31 

Beleggingen € 1.133 € 1.058 

Eigen vermogen € 663 € 613 

Technische voorzieningen € 568 € 549 

Solvabiliteitsratio 325% 309% 

Fte 797 749 

Schaderatio 62,3% 66,6% 

Beheerskostenratio* 14,7% 13,8% 

Combined Operating Ratio 95,8% 99,4% 

* Alleen beheerskosten aan technische rekeningen zijn meegenomen in de berekening van de ratio 

 

In figuur 2 staat een nadere specificatie van de premieomzet van Univé Groep, verdeeld naar de 

verschillende productgroepen naar grootte op basis van percentages van de totale premieomzet. 

  



 

 

Activiteiten en prestaties 
Pagina 10/93 

Figuur 2: Verdeling verdiende premies eigen rekening Univé Groep 2019 

 

In tabel 2 staat een nadere specificatie van de Combined Operating Ratio van Univé Groep, 

verdeeld naar schaderatio, beheerskostenratio en provisieratio en overige technische lasten op 

basis van percentages van de totale premieomzet. 

Tabel 2: Ratio’s Coöperatie Univé U.A. (geconsolideerd) 

 2019 2018 

Schaderatio 62,3% 66,6% 

Beheerskostenratio 14,7% 13,8% 

Provisieratio 17,4% 17,1% 

Overige technische lasten ratio 1,5% 1,9% 

Combined Operating Ratio 95,8% 99,4% 

 

In tabel 5 staan de geconsolideerde kerncijfers (in miljoenen euro’s) voor Univé Groep, en de 

enkelvoudige cijfers van Univé Schade en Univé Her. De kosten van de entiteiten Univé Services 

B.V. en Univé Rechtshulp worden geheel doorberekend aan de andere entiteiten van Univé. In 

totaal betreft dit € 161 miljoen aan kosten (2018: € 150 miljoen) in Univé Services, waarvan 

€ 141 miljoen (2018: € 130 miljoen) voor Univé Groep. Aan de Regionale Univé’s wordt 

€ 20 miljoen doorbelast (2018: € 20 miljoen). De totaal aan Univé Rechtshulp doorbelaste kosten 

bedragen € 30 miljoen (2018: € 27 miljoen) en worden vervolgens door Univé Rechtshulp 

doorbelast aan Univé Schade. 
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Tabel 3: Kosten Univé Services (x € 1.000.000)  

Totaal Doorbelast aan  

Univé Groep 

Doorbelast aan  

Regionale Univé’s 

2019      2018 2019       2018 2019       2018 

161       150 141        130 20        20 

 

Tabel 4: Kosten Univé Rechtshulp (x € 1.000.000) 

Totaal Doorbelast aan  

Univé Schade 

2019       2018 2019       2018 

30        27 30        27 

 

Tabel 5: Kerncijfers geconsolideerd, Univé Schade, Univé Her (x € 1.000.000) 

 Univé Groep Univé Schade Univé Her 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Bruto premies 507 487 483 464 36 35 

Verdiende premies  

eigen rekening 

Schaden eigen rekening 

Bedrijfskosten 

Overige technische lasten 

483 

 

-310 

-155 

-7 

466 

 

-310 

-144 

-9 

470 

 

-327 

-121 

-7 

454 

 

-326 

-116 

-9 

12 

 

-3 

-3 

0 

13 

 

-10 

-3 

0 

Resultaat technische rekening 

(excl. toegerekende 

beleggingsopbrengsten) 

Beleggingsresultaat 

Andere baten en lasten 

20 

 

 

70 

-20 

3 

 

 

-17 

-17 

15 

 

 

29 

0 

3 

 

 

-3 

0 

6 

 

 

2 

0 

0 

 

 

-1 

0 

Resultaat voor belasting 

Belastingen 

70 

-18 

-31 

10 

44 

-11 

0 

2 

8 

-2 

-1 

0 

Resultaat na belasting 52 -21 33 2 6 -1 
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Univé Groep 

Univé Groep heeft 2019 zeer positief afgesloten met een bruto premiegroei van € 20 miljoen en 

een resultaat voor belastingen van € 70 miljoen. De nettowinst van Univé Groep over 2019 is € 52 

miljoen. 

Over 2018 was het verlies € 21 miljoen. Het resultaat over 2019 is sterk positief beïnvloed door 

een goed beursklimaat, terwijl in het resultaat 2018 sprake is van negatieve beleggingsresultaten. 

Het positieve beleggingsresultaat over 2019 bedraagt € 70 miljoen. Over 2019 is sprake van een 

technisch resultaat (exclusief toegerekende beleggingsopbrengsten) van € 20 miljoen (€ 2018: € 3 

miljoen).  

Sterk verbeterd technisch resultaat  

Het technisch resultaat (exclusief toegerekende beleggingsopbrengsten) over 2019 bedraagt € 20 

miljoen en is daarmee € 17 miljoen hoger dan over 2018 (€ 3 miljoen positief). Dit komt 

voornamelijk door hogere verdiende premies eigen rekening en een lagere schade eigen rekening. 

De premieomzet groeit dankzij een actief premiebeleid dat zorgt voor een gezond renderende 

portefeuille. Het premiebeleid bestaat uit premiemaatregelen, zoals het aanpassen van de 

premies aan de hand van risicoprofielen die zijn opgesteld voor de producten. Dit leidde vooral bij 

autoverzekeringen en bromfietsverzekeringen tot verhogingen van de premies. De groei in bruto 

verdiende premie wordt met name veroorzaakt door deze premiemaatregelen. De verdiende 

bruto premie is ten opzichte van 2018 met € 20 miljoen gegroeid naar € 507 miljoen. De totale 

portefeuille is met bijna 43.000 polissen gegroeid. Met name het aantal reis- en fietsverzekeringen 

is toegenomen. Bij de bromfietsverzekeringen is sprake van een krimp. Dit past bij de genomen 

premiemaatregelen.  

De lagere schade eigen rekening komt met name door een lagere schadelast bij Univé Her van € 7 

miljoen.  

In de schadelast van Univé Schade is een positief resultaat van € 24,2 miljoen voor de branche 

motorrijtuigenverzekering w.a. (exclusief schadebehandelingskosten) opgenomen. Dit komt met 

name door een lagere inschatting voor nog te betalen schaden (best estimate eindlast) (€ 9,0 

miljoen) en een, mede als gevolg van een in 2019 doorgevoerde schattingswijziging, lager aan te 

houden prudentiemarge (€ 13,1 miljoen). Hierdoor is de voorziening verlaagd. Dit vrijgekomen 

bedrag heeft een positief effect op het resultaat. In de branche ongevallen en ziekte is er sprake 

van een negatief resultaat. Dit komt met name door meer en grotere claims door jonge 

verzekerden, gewijzigde (best estimate) kansen en lagere rentestanden. In de branche algemene 

aansprakelijkheid is er ook sprake van een negatief resultaat. Voornamelijk komt dit door een 

toename van een grote schade uit 2017 alsmede door een hogere inschatting voor nog te betalen 
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schaden voor de oudste schadejaren (best estimate eindlast). Hierdoor is de voorziening verhoogd. 

Deze last heeft een negatief effect op het resultaat.  

Bij Univé Her zijn als gevolg van een gemiddeld lagere schadelast per claim de lasten voor 

brandschaden afgenomen. Daarnaast is in 2019, in tegenstelling tot 2018, geen sprake geweest 

van stormschaden. 

1.3 Prestaties op het gebied van beleggingen – fors hoger 
beleggingsresultaat ten opzichte van 2018 

Univé Groep is een lange termijn belegger. Beleggingsresultaten moeten dan ook over een langere 

periode worden beschouwd. Het beleggingsresultaat over 2019 bedraagt € 70 miljoen maar kan 

niet los worden gezien van het beleggingsresultaat over 2018. Het beleggingsresultaat is € 87 

miljoen hoger dan over 2018 (€ 17 miljoen negatief). Met name het vierde kwartaal van 2018 is 

een zeer slecht kwartaal op de financiële markten geweest. Hierdoor is het resultaat van Univé 

Groep in 2018 nadelig beïnvloed. Het herstel op de financiële markten in de eerste maanden van 

2019 heeft bijgedragen aan het positieve beleggingsresultaat over 2019. 

Om de economie te stimuleren hebben de centrale banken wereldwijd gedurende 2019 diverse 

renteverlagingen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot fors hogere koersen op de financiële markten. 

De stemming onder beleggers is verder in 2019 vooral bepaald door geopolitieke factoren, zoals 

de handelsoorlog tussen de VS en China en de onzekerheden rondom de Brexit. De 

verkiezingswinst van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk en de in december 2019 

gesloten (initiële) overeenkomst tussen de VS en China zorgden voor een verdere impuls aan de 

beurskoersen. Aandelenbeleggingen sloten het jaar af met een plus van 25% voor aandelen 

Wereld en zelfs 29% voor aandelen Europa. Naast aandelen kenden ook hypotheken en bedrijfs- 

en staatsobligaties een sterk jaar. Deze categorieën profiteerden in 2019 van de sterk lagere rente. 

 Beleggingsportefueille 

Binnen de Univé Groep sluiten de beleggingsportefeuilles aan bij het risicoprofiel van de 

desbetreffende entiteit. Voor Coöperatie Univé zijn de beleggingen voornamelijk ondergebracht in 

aandelen en vastrentende waarden (obligaties en hypothecaire leningen). Univé Schade heeft 

voornamelijk belegd in vastrentende waarden (obligaties en hypothecaire leningen) en bij Univé 

Her vormen de beleggingen in liquiditeiten het grootste deel. Voor Univé Groep is in 2019 de 

relatieve omvang van de beleggingen in vastrentende waarden in vergelijking met de totale 

beleggingsportefeuille toegenomen en is de relatieve omvang van de beleggingen in liquiditeiten 

afgenomen. De posities in de verschillende beleggingscategorieën eind 2019 passen bij de 

SCRratio van 325% onder Solvency II van Univé Groep. Voor verdere details wordt verwezen naar 

de diagrammen met de allocatie van de beleggingen. 
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Figuur 3: Vermogensallocatie Coöperatie Univé 

 

 

Figuur 4: Vermogensallocatie Univé Schade 

 

 

Figuur 5: Vermogensallocatie Univé Her 
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veroorzaakt door de toevoeging van het 

net toresultaat	over	2019	van	€	52	miljoen.	

De	solvabiliteitsrat io	van	Univé	Groep	is	in	

2019	toegenomen	tot	325%	(2018:	309%).	

Dit	is	met	name	het	gevolg	van	een	toe

name van het in aanmerking komend eigen 

vermogen.	De	interne	doelsolvabiliteits

norm	van	Univé	Groep	is	vastgesteld	op	

een	SCRratio	van	200%.	Univé	Groep	

beschikt	over	een	solide	vermogens	en	

solvabiliteitsposit ie.

Technische voorzieningen
In	2019	heef t	Univé	Schade	het	reserve

r ingsbeleid	voor tgezet.	Aflegpercentages	

en	mutaties	in	de	schadelast	worden	

nauwgezet	gemonitord	en	besproken.	 

Er	is	net	als	in	2018	een	verschil	tussen	de	

reserveringen	en	de	daadwerkelijke	beta

lingen.	Op	dossierniveau	vindt	vrijval	plaats	

op	oude	schadejaren.	Om	te	komen	tot	een	
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De strategische beleggingsmix wordt vastgesteld aan de hand van de uitkomsten van een ALM 

studie. Een ALM-studie is een analyse waarbij een reeks modelportefeuilles onder een groot aantal 

economische scenario’s geprojecteerd worden. Dit leidt tot inzicht in portefeuilles die het 

rendement maximaliseren bij een bepaalde hoeveelheid risico (efficiënte portefeuilles). De 

efficiënte portefeuille die het best aansluit bij de kaders uit risicobereidheid en kapitaalbeleid 

fungeert als basis voor de strategische beleggingsmix. Begin 2017 is voor het laatste een ALM 

studie uitgerond. In de regel wordt de studie eens in de twee tot drie jaar herzien. Eind 2019 zijn 

we daarom gestart met een nieuwe studie. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2020 

geïmplementeerd worden.  

Het gebruik van derivaten is toegestaan ter afdekking van risico's of ten behoeve van een 

efficiëntere invulling van beleggingen. Alleen externe vermogensbeheerders met een hiertoe 

afdoende ingerichte AO/IC mogen derivaten toepassen. 

1.4 Prestaties op overig gebied 

In deze paragraaf staat informatie over de prestaties op het gebied van de strategie ‘De kracht van 

Univé’, medewerkers en entiteit specifieke ontwikkelingen.  

 Strategie ‘De kracht van Univé’ 

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

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

voorkomen. We selecteren onze medewerkers op hun vermogen tot echt helpen. We zijn fysiek 

aanwezig in de buurt, en online altijd dichtbij.  

Strategische doelen  

Strategisch doel: 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. En in onze Univé-winkels organiseren we 

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 richten onze producten en diensten primair op gezinnen, 

ZZP’ers, mkb en agrarische bedrijven. 

Strategisch doel: beter geworteld in de gemeenschap 

Univé komt voort uit een van de eerste coöperatieve verzekeraars. Bij het oprichten van de 

‘Sociëteit van Onderlinge Bijstand in Gevallen van Brand’ in 1794 in Winsum speelde de lokale 

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

buurt. Univé helpt daarbij door van haar winkels echte ontmoetingsplekken te maken. Maar we 
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zijn ook op allerlei andere manieren actief in de buurt (zie ook het hoofdstuk ‘Midden in de 

maatschappij’).  

Strategisch doel: 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 – hoe ze ook contact met ons opnemen.  

Strategisch doel: 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 

verzekerings- en bemiddelingsbedrijf 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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Figuur 6: Strategische doelen 

  

Vooruitblik 2020 

In 2020 bouwen we verder. We blijven werken aan het voorkomen en beperken van de risico’s van 

onze leden. We zullen Univé sterker op de kaart zetten als het merk dat de meeste zekerheid 

biedt. Hiervoor zullen wij in 2020, naast het optimaliseren van ons huidige aanbod, wederom 

nieuwe producten- en dienstenproposities ontwikkelen én blijven we investeren in de 

transformatie van een ‘verzekeraar met winkels’ naar ‘de meest persoonlijke online dienstverlener 

met winkels’. Dit laatste met als doel een excellente klantbediening in de hele keten. 

We zijn met de Regionale Univé’s diep geworteld in de lokale gemeenschap en met onze winkels 

ook fysiek dichtbij onze leden, dat is waarmee we het verschil maken. Vanuit onze omnichannel-

strategie zorgen we ervoor dat wij ook digitaal dichtbij zijn. Zo bieden wij onze leden dekeuze op 



 

 

Activiteiten en prestaties 
Pagina 18/93 

welke wijze zij met Univé in contact willen komen, waardoor zij altijd de meest persoonlijke 

benadering ervaren. 

We zetten de door ons verzamelde data in om de dienstverlening aan onze leden te verbeteren en 

investeren daar fors in. Evenals in het verhogen van onze slagkracht om de schaal van onze 

organisatie te vergroten door groei van onze verzekerings- en dienstenportefeuille. Tegelijkertijd 

zetten we in op een structurele verlaging van onze voortbrengingskosten. 

Coronavirus (COVID-19) 

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 dit virus 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 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 virus. 

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.  

Zo kunnen we de ondersteunende diensten zoals we die vanuit Univé Services verlenen aan de 

andere entiteiten op onder meer het gebied van IT, HR en Commercie adequaat uit blijven voeren. 

En kan ook de rechtshulpverlening vanuit Univé Rechtshulp doorgang vinden. De ontwikkelingen 

omtrent corona hebben overigens nagenoeg geen financiële impact op deze entiteiten aangezien 

alle activiteiten intern worden doorbelast aan de groepsonderdelen. 

Daarnaast staat een aanzienlijk deel van onze dienstverlening onze leden digitaal ter beschikking: 

we zijn onveranderd via de app, de telefoon en het internet dichtbij en bereikbaar. De continuïteit 

van de dienstverlening aan onze leden blijft daarmee, ook in deze uitzonderlijke omstandigheden, 

op een hoog niveau geborgd.  

Wij verwachten dat een aantal van onze leden 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 leden 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 
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verwachting over heel 2020 een negatieve impact hebben op de financiële positie van Univé 

Groep. Univé Groep is dankzij haar zeer sterke kapitalisatie prima in staat om substantiële 

schokken goed op te vangen.  

 

Dat blijkt ook uit de risicoanalyse die Univé Groep heeft uitgevoerd. Univé Groep heeft deze 

analyse 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. 

Vanwege de afnemende verkeersdrukte is het onze verwachting dat het aantal verkeersongevallen 

een daling zal laten zien.  

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

impact van de corona crisis op onze premie-inkomsten beperkt zal zijn. Hoewel de 

marktomstandigheden in 2020 door ons als zeer uitdagend worden beschouwd hebben wij er dan 

ook het volste vertrouwen in dat Univé ook dit jaar een uitstekende dienstverlening aan haar 

leden kan blijven bieden. 

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

moeilijke omstandigheden waarin wij als samenleving nu verkeren kunnen onze leden er op 

vertrouwen dat wij samen met onze collega bestuurders van de Regionale Univé’s en 

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

 Medewerkers 

Univé wil de coöperatie van de toekomst zijn. Samen met onze medewerkers geven we daar vorm 

aan. Om dit succesvol te kunnen doen, investeren we in de fysieke, mentale en sociale gezondheid 

van onze mensen. En bieden we individuele ontwikkelmogelijkheden. Zo geven wij onze mensen 

meer regie over hun eigen loopbaan en hun eigen gezondheid. 

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 mensen. 

Daarom werken we samen aan veerkracht en vitaliteit. Plezier in je werk, lekker in je vel zitten en 

gezond en fit zijn, begint bij de medewerkers zelf. Natuurlijk helpen wij onze mensen hierbij. De 

leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol: ze geven het goede voorbeeld en dragen op een 

positieve manier bij aan de bewustwording. Maar we doen meer. We ontwikkelen ook initiatieven 

om stress op het werk te voorkomen en zo nodig te beperken, zoals yoga, mindfullness en de 

dagelijkse lunchwandeling. Ook zorgen we voor een gezonde werkomgeving die bijdraagt aan de 

vitaliteit van onze mensen. Zo bieden we gratis fruit aan, maar we zorgen ook voor een goede 

werkplek. 
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Samen ontwikkelen 

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

organisatie. We stimuleren medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

ontwikkeling. Hiervoor hebben we op initiatief en op uitnodiging van het Verbond van 

Verzekeraars ‘Kies je Koers’-sessies georganiseerd en een employability coach geïntroduceerd. Dit 

helpt onze mensen zelf de regie te nemen over hun eigen loopbaan. In 2019 is onze Resultaat & 

Ontwikkelingscyclus vernieuwd. De traditionele cyclus maakt plaats voor een doorlopende dialoog 

tussen medewerkers en hun leidinggevende. Een pilot op de afdelingen IT en Rechtshulp, waarbij 

we het R&O-gesprek hebben vervangen door ‘Het Goede Gesprek’, is in 2019 afgerond. 

Medewerkers en leidinggevenden zijn positief. Er is meer betrokkenheid, meer eigen inbreng en 

meer verbinding tussen medewerkers en leidinggevenden. In 2020 wordt de nieuwe R&O-cyclus 

breed geïntroduceerd. 

Onze medewerkers 

Aan het eind van 2019 bedroeg het aantal fte van Univé Groep 797 (2018: 749). Er werken geen 

medewerkers buiten Nederland (2018: idem). Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben we 

in 2019 bijna alle vacatures ingevuld. We legden ook een nieuwe basis voor ons werkgeversimago: 

wat biedt Univé Groep huidige en potentiële medewerkers en hoe maken we dat waar? Ook door 

het creëren van nieuwe functies, te werken aan meer diversiteit en het aantrekken van jong 

talent, kunnen we de coöperatie van de toekomst blijven.  

Ziekteverzuim 

Het verzuimcijfer over 2019 was 4,41%. Dit is lager dan in 2018 (4,54%) Het verzuim is in 2019 met 

0,13% gedaald ten opzichte van 2018. De daling vindt met name plaats bij het verzuim langer dan 

1 jaar. In 2019 is op diverse manieren aandacht aan verzuim besteed. Zo houden diverse 

onderdelen regelmatig een Sociaal Medisch Overleg (SMO). Ook is het in 2018 ontwikkeld 

Vitaliteitsprogramma in 2019 uitgerold. Diverse interventies hebben plaatsgevonden om 

medewerker vitaal te houden, zoals de Bootcamp, mindfulness, en de bellooproutes. Daarnaast is 

verzuim een vast onderdeel van Strategische Personeelsplanning geworden. 

Tevreden medewerkers 

De medewerkers van Univé Groep zijn betrokken én tevreden. De trust indexscore voor 

‘vertrouwen, trots en plezier’ is in 2019 gestegen van 77% naar 79%. Bovendien is de score voor de 

stelling ‘Ik vind Univé een Great Place To Work’ gestegen van 85% naar 88%. Een prachtig 

resultaat. We zijn op alle vijf dimensies – geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en 

kameraadschap – gestegen ten opzichte van 2018. 
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 Entiteitspecifieke ontwikkelingen 

 

N.V. Univé Schade - Een sterke basis om op voort te bouwen 

Univé Schade is de verzekeringsmaatschappij binnen Univé Groep, en een belangrijke activiteit van 

Coöperatie Univé. In 2019 hebben we opnieuw geïnvesteerd in betere dienstverlening. Het aantal 

verzekeringen, zowel particuliere als zakelijke, is weer gegroeid. En onze portefeuille is gezonder 

geworden. Dit zien we in 2019 terug in een Combined Operating Ratio van 96,7%: een goede 

verhouding tussen ontvangen premies en gemaakte kosten. Univé Schade staat stevig. Hier 

bouwen we vanaf 2020 op voort. 

Gemakkelijk wijzigingen doorgeven via de app 

Ook in 2019 hebben we het klanten makkelijker gemaakt om zaken te regelen bij Univé Schade. 

Klanten kunnen schade of een adreswijziging nu bijvoorbeeld doorgeven via de Univé App of Mijn 

Univé. De Customer Effort Score (CES, een score van 1 tot 5) is in 2019 dan ook gedaald naar 1,64. 

Een goed resultaat, want hoe lager deze score, hoe minder moeite een klant hoeft te doen om 

zaken goed en snel regelen. 

Meer doen in minder tijd 

Ook handelen we schades sneller af, bijvoorbeeld door robotisering. Eenvoudige schades, zoals 

parkeerschades, kunnen volledig verwerkt en uitbetaald worden zonder dat er een medewerker 

bij komt kijken. En we gebruiken een nieuwe tool om beter te controleren wie een verzekering bij 

ons afsluit. Bijvoorbeeld door automatisch te controleren of het bankrekeningnummer dat de 

klant doorgeeft op zijn of haar naam staat. Zo doen we meer in minder tijd, waardoor we meer tijd 

overhouden voor onze klanten op de momenten dat ze onze hulp echt nodig hebben. 

Talenten van medewerkers optimaal benutten 

In 2019 zijn we verdergegaan met het optimaal benutten van de talenten van medewerkers. 

Investeren in onze medewerkers, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. We hebben 

bijvoorbeeld interne stages geïntroduceerd: een halfjaar werken op een andere afdeling binnen 

Univé Schade. Daarmee stimuleren we medewerkers om op onderzoek uit te gaan, te kijken wat 

bij ze past. Het geeft energie en motiveert. Zowel voor medewerkers als voor het team waar hij of 

zij aan de slag gaat. 

N.V. Univé Her - Stabiliteit is onze kracht 

Univé Her verleent herverzekeringsdekking aan de Regionale Univé’s en Univé Schade. Hiermee 

ondersteunen wij hen bij de beheersing van hun verzekeringstechnische risico. Wij bieden service, 

delen kennis en leveren kapitaal. Door het bieden van stabiliteit en continuïteit kunnen Univé 

Schade en de Regionale Univé’s de kracht van Univé waarmaken: voorkomen, beperken én 

verzekeren. 
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Kennis delen 

Univé Her vertegenwoordigt Univé op de internationale herverzekeringsmarkt. Hierdoor kunnen 

wij kennis uit de internationale markt ontsluiten. Deze kennis, bijvoorbeeld over cybercrime, 

gebruiken wij bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit doen wij samen met de 

Regionale Univé’s en Univé Schade, zodat we gezamenlijk in staat blijven om in te spelen op de 

veranderende klantvraag. 

Betrouwbare data voor hoogwaardige service 

Om onze service en ons kapitaal op peil te houden, zijn we afhankelijk van data. We gebruiken 

data om modellen te maken, waarmee we bijvoorbeeld de premie bepalen en de schadelast 

analyseren. We stellen dan ook hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze data. 

Onze uitdaging is het verbeteren en borgen van de datakwaliteit. Dit doen we onder meer door 

ons huidige softwaresysteem SICS uit te breiden en te verbeteren. Door verder te automatiseren 

kunnen we ook onze processen efficiënter uitvoeren. 

A changing world 

Ieder jaar organiseert Univé Her een event voor alle medewerkers van Univé. Dit jaar gebeurde 

dat in samenwerking met collega’s van Enterprise Risk Management. Afgelopen jaar stond in het 

teken van de veranderende wereld en hoe Univé zich hierop kan voorbereiden. In plenaire sessies 

en workshops is onder andere stilgestaan bij de verzekerbaarheid van de agrarische markt en 

riskmanagement in een veranderende wereld. Gastsprekers waren dit jaar trendwatcher Sander 

Duijvestein, en ondernemer en scheidsrechter Björn Kuipers. 

Univé Services B.V. - Passende ondersteuning voor heel Univé 

Univé Services levert ondersteunende diensten aan de andere entiteiten op het gebied van IT, HR 

en Commercie. Binnen Univé Groep, maar ook aan de Regionale Univé’s. Zodat zij zich optimaal 

kunnen richten op hun kerntaken. IT zorgt voor betrouwbare en veilige IT-systemen en biedt 

ondersteuning waar nodig. HR zorgt ervoor dat de juiste medewerkers op de juiste plek zitten en 

zich blijven ontwikkelen. Goede IT- en HR-ondersteuning is onmisbaar voor een 

toekomstbestendige en wendbare organisatie. Univé Services biedt de entiteiten en de Regionale 

Univé’s een breed palet aan diensten. Welke ondersteuning we bieden, bepalen we elk jaar 

samen. In 2019 hebben we in overleg met de entiteiten en de Regionale Univé’s het totale 

dienstenpakket intensief geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie hebben we het dienstenpakket 

op onderdelen aangepast. Zodat we de juiste tools en ondersteuning blijven bieden om de andere 

onderdelen van Univé te faciliteren. 

Univé Diensten B.V. - Meer dan verzekeren 

Univé biedt meer dan verzekeringen. Steeds meer nieuwe diensten en producten zijn gericht op 

risico’s voorkomen en gevolgen beperken. Univé Diensten is in 2019 opgericht om deze nieuwe 
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diensten en producten te ondersteunen. Onder andere omdat er hiervoor andere fiscale regels 

gelden en er andere vergunningen nodig zijn. Belangrijke activiteiten en ontwikkelingen waarbij 

Univé Diensten in 2019 betrokken was, waren onder meer het initiatief Duurzame Zekerheid en 

Veilig Wonen. 

Stichting Univé Rechtshulp - Betrokken en betaalbare juridische rechtshulp 

Univé Rechtshulp helpt klanten met het oplossen van hun juridische problemen. Of het nu gaat om 

een eenvoudige verkeersschade of een complex arbeidsconflict. Hierbij kunnen onze klanten 

vertrouwen op de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Persoonlijke aandacht en 

juridische deskundigheid staan bij elke zaak voorop. Onze eersteklas service en de betrokkenheid 

van onze medewerkers vertaalt zich naar een hoge klanttevredenheid. Onze klanten waarderen 

ons met een 8,1. Daar zijn we trots op. 

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? 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. 

Financieel gezond met lage premies 

We hebben de ambitie om de beste juridische dienstverlener in Nederland te zijn en te blijven. 

Hier is wel wat voor nodig. Namelijk goed opgeleid en kundig personeel, dat de best mogelijke 

service biedt. We houden het kennisniveau van onze medewerkers op peil met regelmatige 

opleidingen en trainingen. Deze investeringen compenseren we door efficiënter te werken en 

minder externe rechtshulpverleners in te schakelen. Zo houden we het totaal van onze interne 

kosten en externe uitgaven op een stabiel peil. Zodat we eersteklas service én een van de laagste 

premies van Nederland kunnen blijven bieden. 

Van Univé Helpt naar Univé Buurtfonds - Dichtbij onze klanten 

De voorganger van Stichting Univé Helpt werd eind jaren 40 opgericht. De stichting was bedoeld 

om mensen te helpen die in de oorlog grote, niet verzekerde schade hadden opgelopen. Vanwege 

dit beperkte doel hebben in 2019 bijna geen activiteiten plaatsgevonden binnen Univé Helpt. Er 

zijn dan ook voorbereidingen getroffen om de activiteiten in de stichting definitief te beëindigen. 

In 2019 is Stichting Univé Buurtfonds opgericht als opvolger van Univé Helpt, om initiatieven van 

burgers te ondersteunen. Met deze bredere doelstelling sluiten we beter aan bij onze strategie, 

merkwaarden en onze coöperatieve identiteit. Univé Buurtfonds ondersteunt vanaf 2020 allerlei 
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projecten in de wijk, in het dorp of in de stad. Kleinschalig, maar wel met een blijvend effect. 

Projecten die risico’s voorkomen en schade beperken, maar ook projecten die bijdragen aan het 

welzijn of fijn samenleven in de buurt. Want dat versterkt het gevoel van zekerheid en veiligheid. 

En daar helpt Univé graag bij. 

Univé en ZEKUR 

Onder het merk ZEKUR biedt Univé niet alleen zorgverzekeringen, maar ook schadeverzekeringen 

aan. In 2019 is ons aanbod succesvol uitgebreid met een bestelautoverzekering. ZEKUR.nl heeft 

2,5 miljoen bezoekers die voor € 40 miljoen online verzekeringen afsluiten. 

1.5 Overige informatie 

 Activiteiten Univé Groep: Vernieuwen en verbeteren 

 
Voorkomen en beperken 

 

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 binnen Univé Diensten B.V. 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. 

Duurzame zekerheid: een uitkomst voor agrariërs 

Duurzame Zekerheid is een oplossing voor een van de grootste problemen waar agrariërs nu mee 

zitten: gebouwen met een asbestdak. Deze gebouwen zijn niet te verzekeren, er is vaak geen geld 

om de daken zelf te vervangen, en de verkoopbaarheid wordt daardoor bemoeilijkt. Daarom helpt 

Univé agrariërs met een milieuvriendelijk alternatief. Wij verwijderen het dak en vervangen het 

door een duurzamer dak met zonnepanelen. Het dak wordt afbetaald met het rendement van de 

zonnepanelen. Eén dak kan zo’n vijftig tot tachtig huishoudens in de omgeving van energie 

voorzien. Zo bieden we een betaalbare oplossing, en leveren we duurzame energie aan onze 

leden. Een win-winsituatie: samen oplossingen creëren voor problemen die je als Univé-lid niet 

alleen kunt dragen. In 2018 zijn we een pilot gestart bij Univé Oost, in 2019 hebben we de dienst 

verder ontwikkeld.  
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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 binnen Univé Diensten B.V. 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. 

Zorgcheck 

In 2019 zijn we met een van de best practices van Univé Noord-Holland landelijk gegaan: 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. Want 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 een 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. 

Automatiseren en digitaliseren 

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 app wordt op basis van de behoeften van onze 

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

ook in de 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. In 2019 is de 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 app is dan ook 

enorm toegenomen. De Univé App had eind 2019 190.400 unieke gebruikers over de laatste zes 

maanden. De app is afgelopen jaar meer dan 170.000 keer gedownload, waardoor de teller eind 

2019 op meer dan 330.000 downloads staat. 

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. We 

hebben in 2019 extra maatregelen genomen om de veiligheid van de systemen te optimaliseren. 
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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. 

Verder automatiseren 

In 2018 zijn we binnen Univé Groep gestart met het automatiseren van simpele, repeterende 

handmatige processen. In 2019 hebben we een flinke stap gemaakt en 28 processen volledig 

geautomatiseerd. Zo laten we nu bijvoorbeeld ’s nachts schademeldingen automatisch aanvullen 

met klantinformatie, zodat de medewerker de volgende dag direct aan de slag kan met de 

afhandeling. Dit is minder foutgevoelig, kan vierentwintig uur per dag en scheelt de medewerkers 

tijd. Tijd die ze dan kunnen inzetten voor waardevol klantcontact. 

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. 

Innoveren en transformeren 

Innoveren 

Univé heeft een eigen innovatieafdeling. Het uitgangspunt van de afdeling: je kunt alleen leren 

door te doen. Daarom experimenteren we veel. Met onze eigen Univé Innovatie Methode (DUIM) 

is het makkelijker om snel nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Door pilots uit te voeren 

met en voor klanten, leren we snel of een idee voldoet aan de behoefte en verwachtingen van 

onze klanten en of het idee succesvol kan zijn. 

Transformatiemanagement 

De afdeling Transformatiemanagement ondersteunt de implementatie van de strategie van Univé: 

voorkomen, beperken en verzekeren. Een belangrijk onderdeel van de realisatie van de strategie, 

is het portfolio aan projecten. Dit zijn projecten die bijdragen aan kostenverlagingen, 

schadelastverlaging en omzetverbeteringen. De afdeling Transformatiemanagement zorgt voor de 

coördinatie van alle projecten binnen de Formule. Hiertoe beoordeelt Transformatiemanagement 
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de business case van ieder project, zodat de baten in verhouding staan tot de investering. Ook kijkt 

de afdeling mee in de wijze waarop en de snelheid waarmee de projecten hun doelen realiseren. 

Hiertoe wordt de uitvoering gemonitord en wordt zoveel mogelijk een agile werkwijze 

geïmplementeerd. Voor het succesvol realiseren van de baten van de projecten is nodig dat de 

medewerkers goed met de veranderingen, die uit de projecten voortkomen, kunnen omgaan. 

Transformatiemanagement toetst daarom welke veranderingen de projecten met zich 

meebrengen voor de organisatie en medewerkers. Tevens ondersteunt de afdeling de organisatie 

bij het betrekken en meenemen van de medewerkers in die veranderingen. Door deze activiteiten 

draagt de afdeling bij aan het daadwerkelijk realiseren van de baten van de projecten. 
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2. Bestuurssysteem  
Hierin wordt informatie meegenomen van N.V. Univé Her, N.V. Univé Schade en Coöperatie Univé 

U.A. (Geconsolideerd – Univé Groep). 

2.1 Algemene informatie over het bestuurssysteem  

 Univé Groep 

Univé Groep bestaat uit Coöperatie Univé, haar dochtervennootschappen. Univé Schade, 

Univé Her, Univé Services B.V., Univé Diensten B.V. en Stichting Univé Rechtshulp. Coöperatie 

Univé heeft geen winstoogmerk en werkt nauw samen met de Regionale Univé’s op basis van de 

Samenwerkingsovereenkomst Univé (hierna: Samenwerkingsovereenkomst), de Univé Formule, 

bemiddelingsovereenkomsten en herverzekeringsovereenkomsten. Univé Groep en de Regionale 

Univé’s vormen samen Univé Organisatie.  

Coöperatie Univé is 100% aandeelhouder van Univé Schade en Univé Her. Univé Schade biedt 

schadeverzekeringen aan. Univé Her herverzekert exclusief de Regionale Univé’s en Univé Schade 

en vertegenwoordigt Univé op de internationale herverzekeringsmarkt. Univé Her deelt haar 

kennis van de herverzekerde branches met de entiteiten binnen Univé om hen te ondersteunen bij 

hun bedrijfsvoering. 

Daarnaast heeft Coöperatie Univé een exclusieve samenwerking met de Regionale Univé’s op het 

gebied van brandverzekeringen en met Coöperatie VGZ U.A. voor het leveren van 

zorgverzekeringen.  

De toezichthoudende autoriteiten voor Univé Groep zijn: De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM). De externe accountant is PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V. (PwC).  

Het geografische werkgebied van Univé is Nederland. 
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Figuur 7: Juridische structuur Univé Groep  

 

 Verantwoordelijkheden, rapportagelijnen en de toewijzing van functies binnen de 

onderneming 

Coöperatie Univé, statutair gevestigd te Zwolle, fungeert als moedermaatschappij (holding) voor 

de overige entiteiten binnen Univé Groep, waaronder de (her)verzekeringsentiteiten Univé Schade 

en Univé Her. Coöperatie Univé kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De 

Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De Raad 

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

Bestuur bestond in 2019 uit drie leden. Univé Schade en Univé Her hebben ieder een eigen 

statutaire directie en Raad van Commissarissen.  

 

De statutaire directie van Univé Schade en Univé Her moet zich op grond van artikel 14.1 van de 

statuten van Univé Schade en Univé Her gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene 

lijnen van het te volgen beleid, te geven door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
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(AvA). Deze algemene lijnen van het te volgen beleid zijn vastgelegd in een door de AvA 

vastgesteld concernreglement. 

De statutaire directie van Univé Schade en Univé Her rapporteert periodiek aan de Raad van 

Bestuur van Coöperatie Univé.  

De Univé Groep kent de volgende organen:  

• de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé  

• de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé  

• de audit- en risicocommissie en de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie van de 

Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé  

• de directie van Univé Schade en Univé Her 

• de Raad van Commissarissen van Univé Schade en Univé Her 

• de audit- en risicocommissies van de Raad van Commissarissen van Univé Schade en Univé Her. 

De bevoegdheden van deze organen liggen vast in statuten en reglementen (onder andere 

Reglement Raad van Bestuur Coöperatie Univé U.A., Reglement Raad van Commissarissen 

Coöperatie Univé U.A., Reglement Directie N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her, Reglement Raad 

van Commissarissen N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her en Reglement Audit- en Risicocommissie 

Coöperatie Univé U.A., N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her, Reglement Selectie-, Benoemings- en 

Remuneratiecommissie Coöperatie Univé U.A. en het Concernreglement Univé Groep).  

De gedetailleerde bevoegdheden van de leden van de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé en 

de directie van Univé Schade en Univé Her liggen vast in het zogenaamde bevoegdhedenregister. 

In het bevoegdhedenregister liggen daarnaast de bevoegdheden vast van het management dat 

rechtstreeks aan de Raad van Bestuur dan wel de directie van Univé Schade en Univé Her 

rapporteert. De bevoegdheden van de leden van de Raad van Bestuur, directie Univé Schade en de 

Univé Her en een aantal managers zijn in de vorm van volmacht tevens vastgelegd bij de Kamer 

van Koophandel. 

Deze managers hebben ook een rechtstreekse rapportagelijn met de Raad van Bestuur van 

Coöperatie Univé dan wel de directie van Univé Schade en Univé Her. Voor medewerkers liggen de 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast in functieprofielen. Zij rapporteren aan hun 

direct leidinggevende, teammanager of afdelingsmanager. 

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn belangrijk voor de effectiviteit van de zogenaamde 

sleutelfuncties. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de sleutelfuncties liggen 

vast in zogenaamde charters (auditcharter, riskcharter, compliance charter en actuarieel charter). 

Ook hier liggen de individuele taken en bevoegdheden op medewerker niveau vast in 

functieprofielen en het bevoegdhedenregister. 
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De managers van de sleutelfuncties hebben een rapportagelijn naar de voorzitters van de drie 

audit- en risicocommissies (Coöperatie Univé, Univé Schade en Univé Her). Deze managers hebben 

daarnaast minimaal twee keer per jaar overleg met de voorzitters van de audit- en 

risicocommissies en de voorzitter van de Raad van Bestuur. De managers zijn ook aanwezig bij de 

vergaderingen van de audit- en risicocommissie van Coöperatie Univé, Univé Schade en Univé Her. 

Tot slot hebben deze managers een onbeperkte toegang tot de voorzitter van de Raad van Bestuur 

en de voorzitters van de Raden van Commissarissen van Coöperatie Univé, Univé Schade en Univé 

Her. 

In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening met de Raad van Bestuur of de statutaire 

directie zijn de relevante voorzitters van de audit- en risicocommissies het aanspreekpunt voor de 

managers. 

 Statutaire organen Univé Groep 

Coöperatie Univé U.A. 

Coöperatie Univé U.A. kent de volgende statutaire organen: de ledenraad, de Raad van Bestuur, 

de Raad van Commissarissen, de Univé Formule Adviesraad en het Univé Formule College.  

Ledenraad 

De ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan binnen Coöperatie Univé. De ledenraad 

besluit over belangrijke onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, de jaarrekening en nieuwe 

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

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van Coöperatie Univé is verantwoordelijk voor het besturen van de 

Coöperatie. Daaronder valt de dagelijkse gang van zaken, strategieontwikkeling en het maken en 

uitvoeren van beleid. Ook geeft de Coöperatie richting aan de verbonden entiteiten, in het 

bijzonder Univé Schade en Univé Her. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur specifiek als taak de 

Univé Formule sterker en succesvoller te maken.  

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé houdt toezicht op het beleid van de Raad van 

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

op de ontwikkeling van de Univé Formule is de afgelopen jaren een steeds belangrijker 

aandachtsgebied geworden voor de Raad van Commissarissen. Verder 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 Audit- & 

Risicocommissie en de Selectie-, Benoemings- & Remuneratiecommissie.  
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Evenwichtige zetelverdeling man-vrouw 

De zetels in de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé zijn per 31 december evenwichtig verdeeld, 

omdat het driehoofdige bestuur uit twee vrouwen en één man bestaat. Hetzelfde geldt voor de 

Raad van Commissarissen van Univé Schade en Univé Her. De zetels in de Raad van 

Commissarissen van Coöperatie Univé en de directie van Univé Schade/Univé Her zijn als gevolg 

van de historische invulling daarvan nog niet evenwichtig verdeeld over mannen en vrouwen. Ter 

gelegenheid van de invulling van vacatures in de betreffende organen is het thema evenwichtige 

zetelverdeling de afgelopen jaren onderdeel geweest van de selectieprocedure, hetgeen nog niet 

volledig tot de gewenste zetelverdeling heeft geleid. Bij nieuwe werving- en selectieprocedures 

wordt aandacht besteed aan een evenwichtige zetelverdeling. Het bestuur van Stichting Univé 

Rechtshulp wordt gevormd door Coöperatie Univé. Voor de zetelverdeling wordt verwezen naar 

bovenstaande tekst. 

Univé Formule Adviesraad 

De Univé Formule Adviesraad adviseert de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé bij 

ontwikkelingen en besluiten. Op verzoek, maar ook ongevraagd. In 2019 is besloten het 

voorzitterschap van de UFA te laten vervullen door de voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Coöperatie Univé. En is, naast één vaste bestuurder of directeur van elke Regionale Univé, nu ook 

een vertegenwoordiger van de directie van N.V. Univé Schade bij de vergaderingen aanwezig. De 

Raad van Bestuur mag een advies van de adviesraad naast zich neerleggen, maar moet dit wel 

schriftelijk motiveren. Onderwerpen die de adviesraad in 2019 heeft behandeld, zijn bijvoorbeeld 

de samenwerking binnen de Univé Formule, de dienstverlening in het kader van voorkomen van 

risico’s en beperken van gevolgen, inhoud en voortgang op de implementatie van het 

transformatieportfolio en het businessplan op Formuleniveau.  

Univé Formule College 

Het Univé Formule College beslecht geschillen binnen de Univé Formule. Ook heeft het College 

een taak bij het bewaken en handhaven van de naleving van de Samenwerkingsovereenkomst 

Univé en de overige afspraken binnen de Univé Formule. Wanneer een onderdeel van de Univé 

Formule zich niet aan de afspraken houdt, kan het Univé Formule College om een oordeel worden 

gevraagd en kunnen er consequenties aan een overtreding worden verbonden. Dit is afhankelijk 

van de ernst van een overtreding. In 2019 werden er geen geschillen aan het Univé Formule 

College voorgelegd. 

In 2019 nam de heer J.P.M. Scheinck afscheid als lid van het College. Zijn plaats werd ingenomen 

door de heer M. Kuipers. Het Univé Formule College bestaat als gevolg van deze mutatie per eind 

2019 uit mevrouw mr. F.H.E. van der Moolen (onafhankelijke voorzitter), de heer drs. R. van Dijk 

(lid namens de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé) en de heer M. Kuipers (lid namens 

de Regionale Univé’s). 
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N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her 

Univé Schade en Univé Her kennen de volgende statutaire organen: de Algemene Vergadering van 

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

Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

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

binnen Univé Schade en Univé Her. De AvA wordt statutair gevormd door Coöperatie Univé. 

Feitelijk wordt deze rol ingevuld door de Raad van Bestuur van Coöperatie Univé.  

Directie 

De directie is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van 

Univé Schade en Univé Her. De directie bestond eind 2019 uit twee statutair directeuren: de heren 

E.J.M. de Cooker MA MBA (voorzitter) en M.C. Nanne RA (lid). 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang 

van zaken binnen Univé Schade en Univé Her. In het jaarverslag van Univé Groep legt de Raad 

jaarlijks verantwoording af over het uitgevoerde toezicht. Daarnaast geeft De Raad van 

Commissarissen goedkeuring aan belangrijke besluiten van de directie. De Raad van 

Commissarissen heeft één commissie ingesteld: de Audit- & Risicocommissie.  

Overige entiteiten 

De Raad van Bestuur van Coöperatie Univé fungeert als statutair bestuurder van de overige 

entiteiten binnen Univé Groep. 

2.2 Deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten  

In deze paragraaf staat informatie over het beleid en de processen die Univé heeft opgezet om te 

garanderen dat haar medewerkers deskundig en betrouwbaar zijn. 

 Geschiktheidstoets en betrouwbaarheidsonderzoek 

Univé wil een betrouwbare partij in de markt zijn en de integere bedrijfsvoering in het belang van 

alle medewerkers waarborgen. Met een integere bedrijfsvoering geeft Univé invulling aan haar 

integriteitsbeleid, haar integriteitswaarden, haar merkwaarden en de beheersing van 

integriteitsrisico’s. De screeningsregeling, die bestaat uit een geschiktheidstoets en 

betrouwbaarheidsonderzoek, is daartoe een van de beheersingsmaatregelen.  

De doelstelling van de regeling is het vaststellen of een medewerker voldoende betrouwbaar is om 

werkzaamheden voor of bij Univé uit te voeren, dan wel om het risico op belangenverstrengeling 

vast te stellen. Alle Univé-medewerkers worden voor indiensttreding gescreend (de zogenoemde 
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pré-employmentscreening). Naast de pré-employmentscreening kent Univé ook de in-

employmentscreening. Dit betekent dat zittende medewerkers één keer in de vijf jaar opnieuw 

worden gescreend. Ook bij wisseling van functie vindt screening plaats. Afhankelijk van de 

doelgroep wordt de toetsing op betrouwbaarheid en geschiktheid lichter of zwaarder ingestoken.  

• Groep 1: Leden Raad van Bestuur, leden Raad van Commissarissen, directieleden en overige 

beleidsbepalers van financiële ondernemingen. 

• Groep 2: Leidinggevenden werkzaam bij een verzekeraar die direct onder het niveau van groep 

1 functioneren en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het 

risicoprofiel van de onderneming wezenlijk beïnvloeden. 

• Groep 3: Uitvoerenden van sleutelfuncties. 

Voor groep 1 is de toetsing uitgebreid (geschiktheid en betrouwbaarheid). Deze wordt, naast 

interne toetsing, conform wettelijke plicht, volledig uitgevoerd door de externe toezichthouder 

(AFM/De Nederlandsche Bank (DNB)).  

Voor groep 2 wordt de betrouwbaarheidstoets intern en door de toezichthouder (DNB) 

uitgevoerd. De geschiktheidstoetsing wordt intern uitgevoerd en kan door de toezichthouder 

opgevraagd worden als daar aanleiding toe is. Binnen de relevante wettelijke kaders bepaalt Univé 

zelf welke functionarissen tot groep 2 behoren. 

Voor groep 3 bepaalt Univé binnen de relevante wettelijke kaders welke functionarissen tot deze 

doelgroep behoren. De toetsing op betrouwbaarheid en geschiktheid wordt bij groep 3 volledig 

intern uitgevoerd.  

Het beleid van Univé omtrent de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing is vastgelegd in het 

document Beleid geschiktheid & betrouwbaarheid Univé Organisatie en in het draaiboek 

Geschiktheidstoets Univé Beleidsbepalers. Het draaiboek maakt integraal onderdeel uit van het 

beleidsdocument. In de hiervoor genoemde documenten is tevens het proces rond de toetsing van 

de drie doelgroepen nader uitgewerkt.  
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Toetsingsproces 

Op hoofdlijnen ziet het toetsingsproces van genoemde doelgroepen er als volgt uit: 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Geschiktheidstoets  

 

Uitvoeren & oordeel 

intern + toetsing 

DNB/AFM 

Uitvoeren & oordeel 

intern 

Uitvoeren & oordeel 

intern 

Betrouwbaarheidsonderzoek 

 

Intern uitvoeren  

+ toetsing & oordeel DNB 

Intern uitvoeren 

 + toetsing & oordeel DNB 

Intern uitvoeren 

 

Als een vacature ontstaat, wordt allereerst bepaald of de vacature al dan niet moet worden 

vervuld. Bij vervulling van de vacature wordt het functieprofiel vastgelegd. In dit functieprofiel zijn 

onder andere opgenomen: het profiel van het orgaan (voor zover het groep 1 betreft) en/of de 

context van de functie, het doel van de functie, de resultaatgebieden, gevraagde kennis en 

ervaring, alsmede de gewenste competenties. Verder wordt bij de vacantstelling vermeld dat 

screening en assessment onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure. Assessment is een 

verplicht onderdeel voor de kandidaten in groep 1. Voor kandidaten in de groepen 2 en 3 is dit 

facultatief. Op basis van het profiel wordt de werving gestart (eventueel wordt een 

wervingsbureau ingeschakeld), vinden gesprekken met kandidaten plaats, wordt de keuze voor 

een kandidaat bepaald. Tot slot vindt er een assessment plaats en een screening of interne 

betrouwbaarheidstoets.  

Afhankelijk van de groep waartoe de kandidaat behoort, vinden de volgende vervolgstappen 

plaats: 

• Groep 1: Het invullen van de relevante formulieren (aanmeldingsformulier en 

betrouwbaarheidsformulier) ten behoeve van DNB en AFM en het opstellen van het 

geschiktheidsoordeel inclusief de matrices inzake deskundigheid en competenties van het 

orgaan waarin de kandidaat wordt benoemd. Uit dit oordeel moet blijken of de persoon 

beschikt over voldoende kennis, ervaring en competenties voor een goede uitoefening van de 

functie. De volgende stap is het toevoegen van alle overige bijlagen, waaronder cv en kopie 

identiteitsbewijs, en verzending van het dossier aan DNB en AFM. Zodra de beschikking van 

DNB en AFM is ontvangen, kan worden overgegaan tot definitieve benoeming van de kandidaat 

door de ledenraad. Alle correspondentie over de toetsing leggen we vast in een persoonlijk 

dossier. 

• Groep 2 en groep 3: Opstellen van een geschiktheidsoordeel. Uit dit oordeel moet blijken of de 

persoon beschikt over voldoende kennis, ervaring en competenties voor een goede uitoefening 

van de functie. De gestelde eisen zijn beschreven in het functieprofiel. Ook zal uit het oordeel 

blijken of de persoon past bij de situatie waarin Univé zich bevindt en de context waarbinnen 
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de functie wordt uitgeoefend. De betrokken personen worden over de uitkomst van het 

geschiktheidsoordeel en de betrouwbaarheidstoets geïnformeerd.  

• Als op basis van de interne of externe geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets twijfels 

ontstaan over de geschiktheid of betrouwbaarheid van iemand uit de doelgroep, of wanneer 

het oordeel op een of beide onderdelen ronduit negatief is, neemt Univé passende 

maatregelen. 

Voor kandidaten in groep 2 wordt het oordeel van het interne betrouwbaarheidsonderzoek 

voorzien van het daartoe bestemde formulier opgestuurd naar DNB. Benoeming vindt pas plaats 

na ontvangst van de beschikking van DNB. 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid en geschiktheid van de sleutelfunctionarissen is cruciaal voor een integere en 

beheerste bedrijfsvoering. Niet alleen de managers van de sleutelfuncties maar ook de 

uitvoerenden van de sleutelfuncties, worden sinds de invoering van wet- en regelgeving getoetst 

op betrouwbaarheid en deskundigheid. Deze toetsing versterkt het governancesysteem van de 

entiteiten die de Univé Groep vormen. Een goed governancesysteem draagt op haar beurt bij aan 

een betere bescherming van klanten.  

Geschiktheid 

De permanente geschiktheid van personen behorend tot groep 1 wordt gemonitord op basis van 

de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Bestuur, Raden van Commissarissen en directies, en op 

basis van R&O1-gesprekken (RvB/directies) dan wel functioneringsgesprekken (RvC). Genoemde 

personen moeten ten minste geschikt zijn met betrekking tot de onderwerpen: 

• bestuur, organisatie en communicatie  

• producten, diensten en markten 

• beheerste en integere bedrijfsvoering  

• evenwichtige en consistente besluitvorming 

Ten aanzien van de geschiktheid van de medewerkers behorend tot groep 2 en 3, is in de 

verschillende charters van de sleutelfuncties (audit, risk, compliance en actuarieel) vastgelegd dat 

de managers en medewerkers over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring moeten 

beschikken op hun vakgebied om hun taken te kunnen uitvoeren en verantwoordelijkheid te 

kunnen dragen. Daarnaast zijn in de individuele functieprofielen eisen opgenomen ten aanzien van 

kennis, ervaring en competenties. 

Zo verwachten we van het tweede echelon, waartoe ook de managers van de sleutelfuncties 

behoren, dat zij beschikken over een wo-werk- en denkniveau en over specifieke kennis, beide 

 
1 R&O staat voor resultaat en ontwikkeling. 
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aansluitend bij hun vakgebied. Daarnaast dienen zij te beschikken over minimaal 5 tot 10 jaar 

werkervaring. Medewerkers die een sleutelfunctie vervullen, dienen minimaal te beschikken over 

een hbo-werk- en denkniveau en over specifieke kennis binnen hun vakgebied. Zij beschikken 

daarnaast over minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring. Verder wordt verwacht dat de functionarissen 

uit groep 2 en 3, afhankelijk van hun functie, op de hoogte zijn van de relevante wet- en 

regelgeving, beschikken over kennis van processen, producten en diensten van de organisatie en 

kennis hebben van financiële markten en instellingen. Van deze functionarissen worden 

bijvoorbeeld de volgende competenties verwacht: analytisch vermogen, zorgvuldigheid, 

overtuigingskracht, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, oordeelsvorming, integriteit, 

organisatiesensitiviteit en het in staat zijn om op verschillende niveaus te communiceren (met 

externe en interne toezichthouders, beleidsbepalers, management, medewerkers). Aan een aantal 

functies binnen internal audit is gekoppeld dat de functiehouders van deze functies bij de 

respectievelijke beroepsorganisaties dienen te worden ingeschreven als RA (NBA), RE (NOREA) of 

RO (IIA), waaraan ook de nodige kwaliteitseisen worden gesteld. Dat geldt voor de actuariële 

functie ten aanzien van het Actuarieel Genootschap. 

Jaarlijks wordt in het kader van de R&O-cyclus van betrokken personen aandacht besteed aan 

ontwikkelingen binnen de functie en de context waarbinnen de functie wordt uitgeoefend en de 

hieruit voortvloeiende eisen op het gebied van geschiktheid. 

Bij de samenstelling van de afdelingen is bewust gekozen voor een evenwichtige mix van 

deskundigheid. Daarnaast onderhouden de managers en de medewerkers hun professionele 

kwaliteit door middel van verplichte permanente educatie.  

Voor zover van toepassing worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van Univé-regelingen 

en relevante wet- en regelgeving en overeenkomstig de vereiste kwaliteitsnormen zoals die zijn 

uitgewerkt in professionele standaarden. 

Univé stelt voor al deze personen een geschiktheidsoordeel op. Uit het oordeel moet blijken of de 

persoon beschikt over voldoende kennis, ervaring en competenties voor een goede uitoefening 

van de functie. De gestelde eisen, waaronder kennis, ervaring en competenties, zijn beschreven in 

de individuele functieprofielen, alsmede afgesproken tijdens de jaarlijkse R&O-gesprekken. Ook 

blijkt uit het oordeel of de persoon past bij de situatie waarin Univé zich bevindt en de context 

waarbinnen de functie wordt uitgeoefend. Het geschiktheidsoordeel nemen we op in het 

personeelsdossier. 

Op basis van geformuleerd beleid vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het functioneren van de 

personen vallend onder de groepen 2 en 3, onder andere op grond van de R&O-cyclus binnen 

Univé. Onderdeel van deze cyclus vormt de jaarlijkse beoordeling op het gebied van gemaakte 

resultaatafspraken, Univé-brede en functiegebonden competenties.  
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Jaarlijks wordt het geschiktheidsoordeel op basis van de beoordeling geactualiseerd. Bij herziening 

van de eindconclusie inzake geschiktheid zullen met de betreffende persoon passende 

maatregelen worden afgesproken. 

 Beloningsbeleid Univé Groep  

Univé Groep kiest voor een beloningsbeleid dat integer handelen bevordert. Dat voorkomt dat we 

onverantwoorde risico’s nemen, en dat past bij onze coöperatieve identiteit. Ons beloningsbeleid 

is in de eerste plaats bedoeld om goede mensen aan te trekken en aan ons te binden. Mensen die 

onze strategie helpen te realiseren. Alleen zo kunnen we op de lange termijn de belangen van 

Univé – en die van onze leden – waarborgen. 

Zorgvuldig beloningsbeleid 

Bij Univé Groep hanteren we een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Ons 

beloningsbeleid is gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht, andere relevante wet- en 

regelgeving en de uitvoeringsinstructies van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële 

Markten. Ook houden we rekening met de algemeen aanvaarde opvattingen in de samenleving 

over gerechtvaardigde beloningen.  

Het uitgangspunt is dat Univé Groep niet meer betaalt dan wat in de markt gebruikelijk is. Het 

verband tussen de vaste beloning en prestatie is bewust beperkt. Voor iedere functie stellen we 

een salarisschaal vast. Dat doen we op basis van een functieprofiel en een algemeen geaccepteerd 

systeem van functiewaardering. Voor leden van de Raad van Bestuur voeren we periodiek 

benchmarkonderzoeken uit om te bepalen wat een marktconforme beloning is. Medewerkers in 

controlefuncties beloont Univé Groep op basis van de verwezenlijking van de doelstelling waarop 

hun functie gericht is. Onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar zij toezicht 

op houden.  

Bij Univé Groep staan verbinding en samenwerking centraal. Dat stimuleren en waarderen we met 

variabele beloningen. We voeren een gematigd beleid voor variabele beloningen, op basis van de 

Regeling Collectieve Prestatiebeloning (RCP). Deze regeling geldt voor alle medewerkers, inclusief 

de leden van de Raad van Bestuur. De variabele beloning hangt af van het halen van vijf vooraf 

geformuleerde doelstellingen. Medewerkers die deze doelstellingen halen, krijgen bovenop hun 

vaste salaris een prestatiebeloning. Deze beloning is maximaal 9% van het jaarsalaris, maar nooit 

hoger dan 10.000 euro. Elke behaalde doelstelling levert 20% van 9% van het totale jaarsalaris op. 

Twee doelstellingen worden jaarlijks, op voordracht van de Raad van Bestuur en na consultatie 

van de ondernemingsraad en de Selectie-, Benoemings- & Remuneratiecommissie, voor de hele 

Univé Groep vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Ten minste één van deze twee 

doelstellingen is een niet-financiële doelstelling. De overige drie doelstellingen stellen we op 

teamniveau vast. 
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Voor medewerkers in controlefuncties geldt dat de teamdoelstellingen gericht moeten zijn op de 

verwezenlijking van hun functie en hun onafhankelijke rol. De doelstellingen mogen niet 

afhankelijk zijn van bedrijfsactiviteiten waar zij toezicht op houden. Univé Groep keert de variabele 

beloning alleen uit als deze niet in strijd is met wet- en regelgeving en haar belonings-, strategisch 

en kapitaalbeleid. Als bijvoorbeeld de SCR-ratio minder dan 150% bedraagt, keren we geen 

variabele beloningen uit. Hiervoor hebben we een hardheidsclausule opgenomen in de regeling. In 

sommige gevallen kan Univé Groep de variabele beloning verlagen of terugvorderen. Bijvoorbeeld 

als een medewerker niet voldoet aan de normen van bekwaamheid en correct gedrag. Of als de 

financiële situatie van Univé Groep aanmerkelijk is verslechterd door het gedrag van een 

medewerker. 

In 2019 hebben we in totaal voor € 3,7 miljoen aan variabele beloning uitgekeerd aan in totaal 809 

medewerkers. Dit betrof de uitgekeerde RCP over 2018. Er hebben zich in 2018 geen situaties 

voorgedaan op basis waarvan matiging, inhouding of terugvordering van de variabele beloning 

moest plaatsvinden. Ook hoefden we geen beroep te doen op een hardheidsclausule. 

Pensioenen 

Univé Services is met haar medewerkers een pensioenregeling overeengekomen die is gebaseerd 

op een middelloonsystematiek en is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 

Zorgverzekeraars. Univé Services heeft deze pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt volgens 

de verplichtingenbenadering. Om die reden heeft Univé Groep geen additionele 

pensioenverplichtingen op de balans gereserveerd. Medewerkers met een salaris boven de fiscale 

grens voor pensioengevend loon kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een netto 

pensioenregeling: een beschikbare-premieregeling, die is ondergebracht bij een verzekeraar. De 

kosten hiervan komen voor rekening van de deelnemer. 

Overige regelingen 

Bij Univé Groep is het niet de gewoonte om medewerkers vast te houden of aan te trekken door 

ze een tegemoetkoming te geven in geld of goederen. Ons beloningsbeleid bevat dan ook geen 

retentie- of welkomstpakketten. Ontslagvergoedingen voor medewerkers kunnen worden 

vastgesteld in een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, of in een 

vertrekregeling die in een sociaal plan overeengekomen is. Voor de leden van de Raad van Bestuur 

en het senior management zijn vertrekvergoedingen – indien van toepassing – beperkt tot 

maximaal één vast jaarsalaris. 
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Governance beloningsbeleid 

De verantwoordelijkheden en rollen voor het opstellen, verder ontwikkelen en uitvoeren van het 

beloningsbeleid van Coöperatie Univé en haar dochtermaatschappijen, zijn binnen Univé Groep 

belegd bij de volgende partijen: 

• Raad van Bestuur Coöperatie Univé 

• Raad van Commissarissen Coöperatie Univé en de Selectie-, Benoemings- en 

Remuneratiecommissie 

• Ledenraad 

• Afdeling Human Resources (HR) 

• Afdeling Enterprise Risk Management (ERM) 

• Afdeling Internal Audit 

De Raad van Bestuur van de Coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en 

periodiek actualiseren van het beloningsbeleid. De Raad van Commissarissen van Coöperatie 

Univé heeft een Selectie-, Benoemings- & Remuneratiecommissie. Deze commissie bereidt de 

besluitvorming van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie voor. De Raad van 

Commissarissen keurt de beginselen en de kaders van het beloningsbeleid voor Univé Groep, 

opgesteld door de Raad van Bestuur, goed. Ook ziet zij toe op de uitvoering daarvan door de Raad 

van Bestuur. Daarnaast stelt de Raad van Commissarissen de bezoldiging en de verdere arbeid 

voorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast, binnen de kaders van het 

bezoldigingsbeleid dat door de ledenraad is vastgesteld. De Raad van Commissarissen ziet erop toe 

dat de variabele beloningen passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid en stelt de variabele 

beloning voor leden van de Raad van Bestuur vast. De Raad van Commissarissen is bevoegd om 

een variabele beloning aan te passen of terug te vorderen als deze beloning is toegekend op basis 

van onjuiste financiële gegevens. Ook zorgt de Raad van Commissarissen ervoor dat wordt voldaan 

aan de publicatievereisten voor het beloningsbeleid. De ledenraad van coöperatie Univé stelt het 

beleid voor de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur 

vast. De afdeling Human Resources (HR) bereidt het opstellen, uitvoeren en periodiek actualiseren 

van het beloningsbeleid door de Raad van Bestuur voor. Ook bereidt de afdeling HR 

beloningsvoorstellen voor en coördineert de afdeling de evaluatie van het beloningsbeleid. De 

afdeling Enterprise Risk Management (ERM) verzorgt periodiek (minimaal driejaarlijks) een 

risicoanalyse op zowel het beloningsbeleid en afwijkingen daarvan. Ook informeert deze afdeling 

de Selectie-, Benoemings- & Remuneratiecommissie over deze risicoanalyse van het 

beloningsbeleid. Compliance beoordeelt of het beloningsbeleid voldoet aan de wet- en 

regelgeving. Verder monitort Compliance of het beloningsbeleid correct wordt uitgevoerd. Tot slot 

geeft Compliance advies over het toekennen van (variabele) beloningen aan medewerkers, als zich 

compliance-issues hebben voorgedaan bij deze medewerkers. De afdeling Internal Audit voert 

periodiek audits uit op (onderdelen van) het beloningsbeleid, op basis van een risico gebaseerde 

afweging. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de werkzaamheden van de 

afdelingen HR en ERM, en de eventuele uitkomsten van audits uit voorgaande jaren. 
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Remuneratie leden Raad van Bestuur en senior management 

De remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad 

van Commissarissen, op advies van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. De 

hoogte van de remuneratie is gebaseerd op een periodiek uitgevoerd benchmarkonderzoek door 

Human Capital Group. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2019. Bij het bepalen van de hoogte van de 

remuneratie houden we rekening met het coöperatieve karakter van Univé. De Raad van 

Commissarissen voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. 

Daarin komt ter sprake in hoeverre de vooraf overeengekomen doelstellingen zijn gerealiseerd. De 

remuneratie van het senior management van Univé Groep wordt jaarlijks op voorstel van de Raad 

van Bestuur besproken in de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie en de Raad van 

Commissarissen. Tabel 6 geeft informatie over de beloningen van de Raad van Bestuur, directie en 

Raad van Commissarissen in 2019. Onder ‘Overig’ vallen de sociale lasten, de kosten voor 

leaseauto’s, en onkostenvergoedingen. 

Tabel 7 laat de verhouding zien tussen het hoogste en het gemiddelde salaris binnen Univé Groep. 

De cijfers zijn gebaseerd op het (niet gemaximeerde) fulltime pensioengevend jaarsalaris. 

Tabel 6: Geaggregeerde beloningsinformatie Univé Groep (x € 1.000) 

Renumeratie - 

Beloning 

Aantal Beloning 

vast 

Beloning 

variabel 

Pensioen Totaal 

2019 

Totaal 

2018 

Raad van Bestuur 3 € 752 € 20  € 126  € 947  € 1.048  

Directie 2 € 385 € 10  € 55  € 512  € 747  

Raad van 

Commissarissen 

4 € 204 € 0  € 0  € 204  € 209  

Voormalige leden  

RvB en Directie 

2 € 0  € 17 € 0 € 17 € 0 

Totaal  € 1.341 € 47  € 181  € 1.707  € 2.004 

 

Tabel 7: Hoogste en gemiddelde salaris Univé Groep 

 2019 2018 

Verhouding hoogste fulltime salaris 

en gemiddelde fulltime salaris 

4,8 4,8 
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2.3 Risicomanagement, verantwoord omgaan met risico’s 

Univé biedt haar leden zekerheid. We gaan daarom verantwoord met risico’s om. Om de 

continuïteit en betrouwbaarheid van Univé Groep te waarborgen, stellen we grenzen aan de 

risico’s die Univé Groep accepteert en houden we ons aan de wet- en regelgeving. Ons 

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

maken. 

 Governance risicomanagement 

Ons risicomanagement- en internecontrolesysteem omvat alle strategieën, beleidskaders, 

processen en rapportageprocedures die nodig zijn om de risico’s waaraan Univé Groep wordt 

blootgesteld, continu te identificeren, analyseren, beheersen, monitoren en rapporteren. Het 

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

Figuur 8: Three lines of defense-model 

 
 
 

Eerste lijn 

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

2019 richtte de eerste lijn zich op het verder vormgeven van het risicomanagement- en 

internecontrolesysteem in de reguliere bedrijfsvoering. Elk kwartaal is de effectieve werking van 

de belangrijkste maatregelen getoetst. Daarnaast zijn, zoals ieder jaar, op verschillende organisatie 

niveaus risico’s geïnventariseerd en geprioriteerd, om risico’s tijdig te kunnen beheersen. Verder is 

in 2019 binnen de Univé Formule de strategische risicoanalyse op de strategie ‘De kracht van 

Univé’ herijkt. Tot slot is in 2019 de risicobereidheid voor Univé Groep herijkt. 

Tweede lijn 

De afdeling Enterprise Risk Management, waaronder actuariaat, risicomanagement en compliance 

vallen, vormt de tweede lijn. Enterprise Risk Management ondersteunt en monitort de eerste lijn. 
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De afdeling doet dit door kaders te stellen voor de beheersing van risico’s, door hierover te 

adviseren en te rapporteren en door de risicobeheersing te monitoren. Via de risicorapportage 

geeft Enterprise Risk Management elk kwartaal inzicht in het risicoprofiel van Coöperatie Univé, 

Univé Schade, Univé Her en Univé Rechtshulp. In de rapportage staan de belangrijke risico’s, 

verbeterpunten en de status ten opzichte van de risicobereidheid. Dit helpt de Raad van Bestuur 

en het lijnmanagement bij het dagelijks managen van de risico’s. In 2019 zijn onder regie van de 

tweede lijn de risicobereidheid en het kapitaalbeleid geactualiseerd. Tevens is onder regie van 

Enterprise Risk Management het Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) uitgevoerd en is een 

Voorbereidend Crisisplan opgesteld voor Univé Groep. Daarnaast is aandacht besteed aan 

strategische risico-identificatie en - beheersing op het niveau van de Formule, een beheerste 

uitvoering van het productgoedkeuringsproces, de beheerste introductie van innovaties als 

onderdeel van de strategie, letselreserveringen en de borging van wettelijke normen. 

Derde lijn 

De afdeling Internal Audit vormt de derde lijn. Internal Audit richt zich niet alleen op haar 

werkzaamheden binnen Univé Groep, maar voert ook de interne-auditwerkzaamheden uit voor de 

Regionale Univé’s. Voor de hele Formule zijn in 2019 audits uitgevoerd op de opzet van 

formulebreed beleid, business-continuïteitsmanagement, fraudebeleid en AVG-beleid. Daarnaast 

zijn voor Univé Groep onder andere audits uitgevoerd op: de naleving van het 

letselreserveringsbeleid, de sanctiewet zakelijk, de bewustwording rond integriteit, de Ketenaudit 

Release- en incidentproces QIS, de datakwaliteit van verzekerde waarde van brandpolissen, de 

werking van de compliance binnen de eerste en de tweede lijn en de strategie-interventies. Bij de 

Regionale Univé’s werd in 2019 per entiteit aandacht besteed aan de zorgplicht en de werking van 

de compliance binnen de eerste en de tweede lijn. Voor een deel van de entiteiten werd de audit 

jaarplancyclus uitgevoerd. 

2.4 Risicomanagement en interne controlesysteem 

Univé Groep onderkent verschillende risicocategorieën: strategisch risico, marktrisico, 

tegenpartijkredietrisico, verzekeringstechnisch risico en operationeel risico. Per risicocategorie is 

de risicobereidheid geformuleerd. De risicobereidheid geeft de hoeveelheid en het soort risico aan 

dat Univé Groep bereid is te accepteren bij de realisatie van zijn doelstellingen. Met andere 

woorden: dit is 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 Groep op verschillende niveaus risicobeoordelingen uit. Zo vinden 

risicobeoordelingen plaats op de strategie en op onderliggende plannen en processen. 



 

 

Bestuurssysteem 
Pagina 44/93 

2.5 Compliancefunctie 

Door de beheersing van aan compliance gerelateerde risico’s, het stimuleren van en het toezien 

op de naleving van wet- en regelgeving en interne gedragsregels alsmede het creëren van meer 

bewustwording, beoogt Univé haar integriteit en die van het bestuur, de Raad van 

Commissarissen, het management en de medewerkers te waarborgen en bij te dragen aan een 

goede reputatie en het hebben en behouden van een integere organisatie. De doelstelling van 

Compliance luidt:  

Binnen Univé Groep levert Compliance inzicht, advies en toezicht zodat wij – de medewerkers van 

Univé – onze in- en externe klanten, binnen de wet, integer en passend bij de Univé-waarden, 

bedienen. 

Compliance is de onafhankelijke, objectieve functie die gericht is op het monitoren van en 

bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, interne gedragscodes, waarden en 

procedures die verband houden met de integriteit van de organisatie met als doel het voorkomen 

van aantasting van de organisatorische integriteit, alsmede financiële, juridische en 

reputatieschade. De compliancefunctie van Univé Groep draagt, door het effectief monitoren van 

compliancerisico’s, bij aan het optimaliseren van de integere bedrijfsvoering van Univé Groep.  

 Reikwijdte 

De compliancefunctie heeft als reikwijdte alle onderdelen die vallen onder Univé Groep. 

Compliance houdt zich bezig met toezicht op integriteitgerelateerde wet- en regelgeving en 

interne (gedrags)regels binnen Univé Groep.  

 Onafhankelijkheid en objectiviteit compliancefunctie 

Onafhankelijkheid en objectiviteit zijn essentieel voor de effectiviteit van de compliancefunctie. 

Compliance is onafhankelijk van de eerste en derde lijn en staat los van de dagelijkse 

lijnactiviteiten. Compliance is een onderdeel van de afdeling Enterprise Risk Management. De 

compliancefunctie bestaat uit een Concern Compliance Officer (CCO) en één of meer Compliance 

Officers (CO’ers), tevens functionaris gegevensbescherming.  

Onafhankelijkheid en objectiviteit van compliance worden geborgd door de volgende 

maatregelen:  

a Compliance voorkomt bij de uitoefening van haar taken en adviezen elke vorm van 

belangentegenstelling. 

b De uitvoerende bestuurder met compliance in de portefeuille beoordeelt jaarlijks de rol en het 

functioneren van de compliancefunctie. De afzonderlijke directies van de risicodragers leveren 

hiervoor informatie aan de uitvoerend bestuurder. 
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c De compliancefunctie valt onder directe verantwoordelijkheid van de uitvoerende bestuurder 

met compliance in de portefeuille. 

d De CCO wordt benoemd en ontslagen door de uitvoerende bestuurder met compliance in de 

portefeuille. 

e In geval van een ernstig en blijvend verschil van mening tussen de CCO en een uitvoerend 

bestuurder of directeur is de voorzitter van de betreffende audit- en risicocommissie het 

aanspreekpunt voor de CCO. 

f De CCO heeft een rechtstreekse rapportagelijn naar en een onbelemmerde toegang tot een 

uitvoerend bestuurder van Coöperatie Univé en een directeur van Univé Schade en Univé Her 

alsmede naar de voorzitters van de drie audit- en risicocommissies (Coöperatie Univé, Univé 

Schade en Univé Her). 

g De CCO is aanwezig bij de vergaderingen van de audit- en risicocommissies. 

 Taken 

Compliance voert in het bijzonder de volgende activiteiten uit:  

a Univé Groep helpen met het beheersen van compliancerisico’s. 

b Het bevorderen van het voldoen door Univé Groep aan de binnen de reikwijdte van compliance 

vallende relevante wet- en regelgeving en eigen integriteitsregelingen (‘regels’). 

c Het opstellen van voor Univé Groep passende integriteitsregelingen. 

 

d Het creëren van meer bewustwording over regels om een hoog integriteitsniveau te realiseren. 

e Uitvoering geven aan de taken voortvloeiend uit het complianceproces.  

Het complianceproces is het proces om te komen tot beheersing van compliancerisico’s. Het 

proces omvat kort gezegd de volgende stappen: scan van nieuwe en relevante wijzigingen van 

wet- en regelgeving, monitoring naleving door eerste lijn, rapportage en voorlichting (vergroten 

awareness).  

 Bevoegdheden 

Om de in dit document genoemde taken en verantwoordelijkheden adequaat te kunnen 

uitvoeren, heeft Compliance de volgende bevoegdheden: 

a Compliance kan vermeende inbreuken op relevante regels monitoren, hierover rapporteren en 

adviseren. Hiervoor kan ondersteuning gevraagd worden van andere functies en afdelingen 

binnen Univé Groep of eventueel van externen. 

b De CCO heeft de (gedelegeerde) bevoegdheid om namens het bestuur ernstige incidenten aan 

de toezichthouder te melden. 

c Compliance heeft toegang tot alle binnen Univé relevante beschikbare informatie, 

documentatie en personen die zij met het oog op de uitvoering van haar 

verantwoordelijkheden nodig acht. 
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d De CCO heeft direct toegang tot de uitvoerende bestuurder en het lid van de directie met de 

complianceverantwoordelijkheid in de portefeuille. De CCO voert periodiek overleg met de 

uitvoerende bestuurder en het lid van de directie die compliance als aandachtspunt in de 

portefeuille hebben, doch minimaal een keer per kwartaal. Daarnaast vindt twee keer per jaar 

overleg plaats met de voorzitter van de audit- en risicocommissies. 

 Verantwoordelijkheden 

Compliance is verantwoordelijk voor:  

a Het identificeren en analyseren van compliancerisico’s en (bestaande) 

beheersingsmaatregelen. 

b Het in overleg met het desbetreffende bedrijfsonderdeel adviseren over het opstellen en 

invoeren van nieuwe beheersingsmaatregelen. 

c Het monitoren van en rapporteren over de risico’s aangaande de voortgang van de invoering 

van deze beheersingsmaatregelen. 

d Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren over de invoering en naleving van de in scope zijnde 

relevante wet- en regelgeving. 

e Bevorderen van naleving van relevante regels door advies, beleid, bewustwording en 

monitoring. 

Aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van regels, rapportages van het voorgaande jaar, 

monitoring en de informatie die is verkregen van de afdelingen Enterprise Risk Management en 

Internal Audit, wordt bepaald waar de belangrijkste risico’s liggen die binnen de scope van 

Compliance vallen en op welke risico’s en daaraan gerelateerde acties Compliance gaat inzetten. 

Compliance zorgt voor een adequate informatievoorziening over integriteit en zorgt voor training 

aan medewerkers over de toepassing van relevante regels, procedures en werkinstructies. 

 Deskundigheid en professioneel handelen 

De CCO en CO’ers beschikken over voldoende kennis en ervaring voor een goede uitvoering van de 

taken behorende tot de compliancefunctie. Zij onderhouden hun professionele kwaliteit door 

vormen van permanente educatie, die vereist zijn vanuit de (vaktechnische) kwalificatie. 

Jaarlijks vindt beoordeling van het functioneren van de CO’ers plaats door de manager Enterprise 

Risk Management.  

 Samenwerking  

Voor Compliance is het sleutelfunctieoverleg het overleg waarin gezamenlijk met overige 

sleutelfuncties (Risk Management, Financial & Insurance Risk Management en Internal Audit) 
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wordt gesproken over onderwerpen die relevant zijn voor een goede uitoefening van de 

sleutelfuncties.  

Compliance werkt, ter beheersing van de risico’s waarop zij toeziet, op diverse gebieden nauw 

samen met andere (ondersteunende) functies en afdelingen van Univé Groep zoals 

Bestuursondersteuning, Veiligheidszaken, Informatiebeveiliging, Vertrouwenspersonen, HRM en 

Juridische Zaken.  

2.6 Interne-auditfunctie 

 Opzet en inrichting van de interne-auditfunctie 

Voor de uitvoering van de interne-auditfunctie is een auditcharter opgesteld met hierin onder 

andere de doelen van Internal Audit, inrichting van de functie, werkwijze en samenwerking met de 

organisatie. Elk jaar wordt geïnventariseerd of het auditcharter herzien moet worden. Op basis van 

deze evaluatie eind 2019 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het auditcharter. 

In 2019 hebben de internal auditors geen andere rollen verricht buiten de interne-auditfunctie.  

De interne-auditfunctie is in 2016 extern getoetst door het IIA (Institute of Internal Auditors) op 

het voldoen aan vaktechnische vereisten. Dit is een beoordeling die eens per vijf jaar plaatsvindt. 

Het oordeel dat hieruit kwam, is dat Internal Audit aan de vaktechnische eisen voldoet. Er zijn 

aanbevelingen gedaan die nagenoeg volledig opgevolgd zijn. Elk jaar, zo ook in 2019, vinden zowel 

op auditniveau als op meer generiek niveau vormen van evaluatie plaats. Hieruit zijn enkele acties 

gekomen die worden opgevolgd. 

 Uitvoering auditplan 

In 2019 zijn de audits uit het auditplan 2019-2021 uitgevoerd óf zijn deze in de herijking van audits 

voor 2019 meegenomen. In dit plan is risicogebaseerd gekeken welke audits toegevoegde waarde 

zouden hebben voor Univé Groep. Risico’s gesignaleerd vanuit de Univé Organisatie, Univé Groep, 

Internal Audit en toezichthouders zijn hierbij meegenomen.  

Binnen de Univé Formule richt Internal Audit zich in het verslagjaar niet alleen op haar 

werkzaamheden binnen Univé Groep, maar gaf zij ook uitvoering aan de aan haar uitbestede 

interne-auditfunctie van de Regionale Univé’s. Voor de hele Formule zijn in 2019 audits uitgevoerd 

op de opzet van formulebreed beleid, businesscontinuïteitsmanagement, fraudebeleid en AVG-

beleid. Daarnaast zijn voor Univé Groep onder andere audits uitgevoerd op: de naleving van het 

letselreserveringsbeleid, de Sanctiewet zakelijk, de bewustwording rond integriteit, de ketenaudit 

release- en incidentproces QIS, de datakwaliteit van verzekerde waarde van brandpolissen, de 

werking van de compliance binnen de eerste en tweede lijn en de strategie-interventies. Bij de 

Regionale Univé’s werd in 2019 per entiteit aandacht besteed aan de zorgplicht en de werking van 
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de compliance binnen de eerste en de tweede lijn. Voor een deel van entiteiten werd de audit 

jaarplancyclus uitgevoerd. 

In de rapporten worden bevindingen op een driepuntsschaal gescoord, waarin de hoge risico’s 

door Internal Audit gemonitord worden. Hoge risico’s houden in dat direct actie noodzakelijk is. 

Overige actiepunten worden door de eerste lijn gemonitord waarbij de tweede lijn rapporteert 

over de opvolging van acties vanuit risicomanagementperspectief. Per kwartaal wordt hierover 

gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en de audit- en risicocommissies.  

Het auditplan 2019-2021 heeft niet alleen betrekking op 2019 maar geeft ook al voor een deel 

inzicht in wat in 2020 en 2021 als potentieel auditonderwerp is aangemerkt. Bij de keuze van de 

onderwerpen op de langere termijn kijkt Internal Audit ook weer naar de risico’s, nieuwe wet- en 

regelgeving en projecten die binnen Univé worden uitgevoerd. Op basis daarvan wordt jaarlijks 

een keuze gemaakt of herijkt voor de komende jaren. Voor het jaar 2020 zijn een aantal 

formulebrede thema's benoemd die gericht zijn op nazorg, IT-uitbestedingen en commerciële 

slagkracht binnen de Formule. Voor Univé Groep zijn daarnaast audits benoemd gericht op het 

prolongatieproces, data-analyses en datakwaliteit, systeemmigratie TIA AOV, inrichting 

fraudesysteem en contractmanagement. Ook wordt er onder andere aandacht besteed aan de 

informatiebeveiliging van self-assessments en de inrichting van het nieuwe HR-systeem. 

2.7 Actuariële functie  

De actuariële functie waarborgt onafhankelijke oordeelsvorming over de technische voorzieningen 

van de verzekeraar. Daarnaast geeft de actuariële functie advies over het aangaan van 

verzekeringstechnische verplichtingen. Hieronder vallen acceptatie en premiestelling 

(underwriting). Ook geeft de actuariële functie advies over de adequaatheid van 

herverzekeringsregelingen.  

De actuariële functie en de risicomanagementfunctie werken waar nodig samen vanwege de 

raakvlakken die deze functies met elkaar hebben. Het financieel risicomanagement is belegd bij de 

afdeling Financial & Insurance Risk Management (FIRM). De actuariële functie beschrijft op welke 

wijze een relevante bijdrage is geleverd aan het risicomanagementsysteem.  

De actuariële functie stelt ten minste jaarlijks een rapport op gericht aan het bestuurlijk, 

beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan. 

De afdelingsmanager van FIRM is eindverantwoordelijk en hierdoor tevens actuarieel 

functiehouder. De actuariële functie wordt daarnaast uitgevoerd door de medewerkers van de 

afdeling FIRM.  
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2.8  Outsourcing 

Het uitbestedings- of outsourcingrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit of kwaliteit 

wordt geschaad van de aan derden (al dan niet binnen de Univé Groep) uitbestede 

werkzaamheden of door deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel. Univé 

Groep hanteert ten aanzien van het uitbestedingsrisico minimaal de volgende 

beheersingsmaatregelen (niet limitatief): 

• uitbestedingsbeleid, -proces en -procedures 

• inkoopbeleid en -procedures 

• standaard raamovereenkomsten en bewerkersovereenkomsten 

• risicoanalyse op de uitbesteding, inclusief juridische aspecten 

• contractmanagement en servicelevelmanagement om gedurende de looptijd van de 

uitbesteding de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken 

• adequaat toezicht op naleving van de gemaakte afspraken met de externe dienstverlener 

Ten aanzien van het uitbesteden van diensten hanteert de Univé Organisatie het principe dat het 

uitbesteden van werkzaamheden door de Univé Organisatie niet mag leiden tot inbreuk op de 

missie, visie, strategie, de Univé-identiteit en de reputatie van het Univé-merk.  

Elke vorm van uitbesteding wordt kritisch beoordeeld op onder andere deze componenten. De 

belangrijkste uitbestedingen zijn (niet limitatief): 

• De uitbestedingen van het beheer en onderhoud van de IT-systemen aan diverse IT-

leveranciers waaronder Atos, Keylane, Sentia, KPN en OGD. 

• Het vermogensbeheer aan Kempen Capital Management en CACEIS. 
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3. Risicoprofiel 
De financiële positie van Coöperatie Univé U.A. en met name van haar dochtervennootschappen 

N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her wordt bepaald door de winstgevendheid van producten, de 

nieuwe productie, de beleggingsresultaten, de voorzieningen en het weerstandsvermogen. Om de 

financiële positie te kunnen beoordelen, moet met alle risicoaspecten rekening worden gehouden. 

De specifieke financiële risico’s worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 

3.1 Verzekeringstechnisch risico  

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat negatieve financiële gevolgen optreden doordat 

er inadequate aannames zijn gebruikt bij de premiestelling en de voorzieningen en/of dat 

schadebetalingen, kosten en/of (ontwikkeling van) voorzieningen in ongunstige zin afwijken van de 

aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de reservering. 

Univé Groep onderscheidt binnen het verzekeringstechnisch risico de volgende elementen: 

premie-, reserve-, verval- en catastroferisico. 

 

 Premierisico 

Premierisico is het risico dat de verzekeringspremie voor de komende twaalf maanden niet 

voldoende is om de schades en kosten van dat jaar te kunnen dekken. Premierisico wordt 

veroorzaakt door fluctuaties in de frequentie en omvang van de schadeclaims die voortvloeien uit 

verzekerde gebeurtenissen. Premierisico is gerelateerd aan nieuwe contracten (waaronder 

verlenging van bestaande contracten) en nog te ontstane claims op bestaande contracten.  

Premierisico omvat daarnaast het risico dat voortvloeit uit de onzekerheid van de omvang van 

kostenbetalingen. Premierisico kan ook ontstaan doordat gegevensbestanden niet altijd 

beschikbaar, volledig en betrouwbaar zijn. 

Univé Groep hanteert ten aanzien van het premierisico de volgende beheersingsmaatregelen 

(niet-limitatief): 

• Monitoring van het branche- en productrendement. Indien de risicobereidheid wordt 

overschreden, dan worden maatregelen overwogen. Mogelijke maatregelen zijn het nemen 

van premiemaatregelen, reductie van kosten en/of maatregelen op dekkingsniveau zoals 

aanpassing van dekkingsvoorwaarden. In het uiterste geval wordt de verkoop van een 

verlieslatend product beëindigd.  

• Productontwikkelings- en premieaanpassingsproces als onderdeel van het product approval 

and review process (PARP). 
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• Herverzekeringsbeleid. De verzekeraar stelt kaders op waarbinnen invulling wordt gegeven aan 

de herverzekeringsbehoefte. De kaders houden tenminste rekening met premie- en 

reserverisico, catastroferisico en tegenpartijrisico. Door herverzekering wordt het risico per risk 

of event beperkt tot het eigen behoud. Herverzekering draagt bij aan het beperken van de 

volatiliteit van het technisch resultaat.  

• Monitoring van de verzekeringsportefeuille. 

• Monitoring van trends en veranderingen in de waargenomen en te verwachten 

schadegegevens als gevolg van onder meer wijziging van wetgeving en jurisprudentie. 

 Reserverisico 

Reserverisico is het risico dat gevormde reserves voor schadegevallen in het verleden, in de 

toekomst ontoereikend zijn om deze schades af te wikkelen. Reserverisico wordt veroorzaakt door 

fluctuaties in tijdstippen en in de omvang van betalingen die voortvloeien uit de afwikkeling van 

bestaande claims. Reserverisico kan ook ontstaan doordat gegevensbestanden niet altijd 

beschikbaar, volledig en betrouwbaar zijn. 

Univé Groep hanteert ten aanzien van het reserverisico de volgende beheersingsmaatregelen 

(niet-limitatief): 

• Beheerselement reserverisico. De belangrijkste elementen om het reserverisico te beheersen 

zijn gebaseerd op geëigende actuariële en statistische methoden: voorzieningenbeleid, interne 

beoordeling van de methodieken en de berekeningen van de voorzieningen, interne 

beoordeling van de processen en procedures om de datakwaliteit te waarborgen. Indien de 

onzekerheid in de voorziening toeneemt, worden verdiepende analyses uitgevoerd en indien 

noodzakelijk wordt het veiligheidsniveau van de voorziening verhoogd om te voldoen aan het 

interne beleid met betrekking tot de betrouwbaarheid van de voorzieningen. 

• Monitoring van reserverisico: de elementen die worden gehanteerd om het reserverisico te 

monitoren zijn: monitoring van werkelijke kosten ten opzichte van gecalculeerde kosten, 

aanpassing van het schadebehandelingsbeleid, monitoring van de ontwikkelingen in de markt 

met betrekking tot letselschaden, aanpassing van herverzekeringscontracten, monitoring van 

beleidsmaatregelen op effectiviteit en beoordeling van technische voorzieningen door de 

actuariële functie. De (best estimate) voorziening voor letsel is een belangrijke, bepalende 

factor in de solvabiliteitsratio van N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her.  

 Vervalrisico 

Vervalrisico (lapse) is het risico dat de aannames omtrent het gedrag van polishouders onjuist 

blijken te zijn. Vervalrisico wordt onder meer veroorzaakt door de mogelijkheid dat een 

verzekerde tijdens de looptijd zijn contract opzegt en door de mogelijkheid dat een verzekerde zijn 

contract verlengt op basis van eerder gemaakte afspraken. 
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Univé Groep hanteert ten aanzien van het vervalrisico de volgende beheersingsmaatregelen (niet 

limitatief): 

• uitvoering van marktanalyses ter onderbouwing van doelgroepen en concurrentiepositie vóór 

introductie van een nieuw product of aangepaste premiestelling 

• monitoring van klanttevredenheid 

• monitoring van concurrentiepositie 

 Catastroferisico 

Catastroferisico is het risico dat door extreme en/of uitzonderlijke gebeurtenissen schades 

optreden waardoor de financiële positie negatief wordt beïnvloed. In de Solvency II-

standaardformule worden voor enkele verzekeringslijnen scenario’s gehanteerd en in andere 

worden percentages over de nettopremie gehanteerd. Bij schade wordt onderscheid gemaakt 

tussen natuurrampen (onder meer storm en hagel) en rampen die worden veroorzaakt door 

menselijk handelen (onder meer brand, explosie, terrorisme, grote verkeersongelukken, grote 

aansprakelijkheidsclaims). Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) worden twee 

catastrofescenario’s doorgerekend (een aanslag of ramp in een groot voetbalstadion en een 

pandemie).  

Univé Groep hanteert ten aanzien van het catastroferisico de volgende beheersingsmaatregelen 

(niet-limitatief): 

• Sluiten van adequate herverzekeringscontracten. Het (netto) risicoprofiel van Univé Her 

bestaat uit het externe eigen behoudsniveau van Univé Her verminderd met de hoogte van de 

inkomende herverzekering vanuit de Regionale Univé’s. Voor Univé Her is van belang dat de 

herverzekering wordt ingekocht binnen de risicobereidheid op basis van het gewenste 

risicoprofiel. Daarmee wordt het catastroferisico en de solvabiliteitsratio onder normale 

omstandigheden beheerst. Voor Univé Schade is herverzekering ook gericht op het beheersen 

van het catastroferisico en daarnaast op het stabiliseren van de technische resultaten. 

• Univé Groep heeft een herverzekering afgesloten bij het garantiefonds voor herverzekering van 

het terrorismerisico (NHT). Univé Groep betaalt hiervoor een premiebedrag aan het NHT en 

houdt een bedrag aan om het eigen risico te dekken. 

• Monitoring catastroferisico: beleidsmaatregelen, monitoring op effectiviteit. 

 Risico’s van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) worden premie- en reserverisico niet als zodanig 

genoemd. Daarvoor in de plaats worden hier de volgende risico’s onderscheiden (naast het reeds 

genoemde kosten- en vervalrisico): 

• Sterfterisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in de waarde van 

verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit een toename van de sterftekansen. 

• Langlevenrisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in de waarde van 

verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit een afname van de sterftekansen. 
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• Invaliderings- en revalideringsrisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in de 

waarde van verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit verandering van de ziekte-, 

invaliderings- en revalideringskansen. 

• Herzieningsrisico: het risico van verliezen of ongunstige veranderingen in de waarde van 

verzekeringsverplichtingen die samenhangen met een verandering in wet- en regelgeving of 

met een verandering in de gezondheidstoestand van de verzekerde. 

Univé Groep hanteert ten aanzien van AOV de volgende beheersingsmaatregelen (niet-limitatief): 

• acceptatiebeleid 

• claimbehandelingsbeleid 

• sluiten van adequate herverzekeringscontracten 

 Herverzekering 

Uit het voorgaande blijkt dat herverzekering een belangrijke beheersingsmaatregel is in het kader 

van het verzekeringstechnisch risico. Bij het inkopen van herverzekering (retrocessie) selecteert 

Univé Her haar herverzekeraars op basis van een aantal betrouwbaarheidscriteria waaronder de 

solvabiliteit, kredietrating en omvang. Op basis van (in beginsel) jaarlijkse analyses worden 

eventueel noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd in de dekking van herverzekeringscontracten. De 

herverzekerde branches zijn brand, motor, aansprakelijkheid, pleziervaartuigen en 

arbeidsongeschiktheid (AOV).  

Het herverzekeringsrisico wordt beperkt door zowel kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling bij 

de acceptatie van risico’s en het voeren van een actief schademanagement. Daarnaast wordt het 

herverzekeringsrisico voor rekening van Univé Her verder beperkt door het inkopen van adequate 

retrocessiedekkingen. Overeenkomstig haar herverzekeringsbeleid plaatst Univé Her haar 

retrocessie in beginsel alleen bij herverzekeraars die beschikken over een bepaalde minimale 

rating en zorgt zij voor voldoende spreiding conform het herverzekeringsbeleid. 

3.2 Marktrisico  

Marktrisico is het risico op een ongunstige verandering in de financiële situatie als direct of 

indirect gevolg van schommelingen in het niveau of volatiliteit van marktprijzen van activa, 

verplichtingen en financiële instrumenten. Univé Groep onderscheidt binnen het marktrisico de 

volgende elementen: renterisico, aandelenrisico, vastgoedrisico, spreadrisico, valutarisico, 

concentratierisico en liquiditeitsrisico. Informatie over het liquiditeitsrisico staat in paragraaf 3.4 

Liquiditeitsrisico. 

 Analyse en beheersingsmaatregelen marktrisico 

Voor de analyse van het marktrisico wordt onder meer gebruik gemaakt van de volgende 

methoden en technieken: 
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• Asset liability management-studie (ALM-studie). In een ALM-studie wordt de ontwikkeling van 

het marktrisico geanalyseerd onder een groot aantal economische scenario’s en voor 

verschillende modelportefeuilles. Op basis van inzichten uit de ALM-studie wordt een 

strategische beleggingsmix vastgesteld. Deze keuze wordt gemaakt op grond van een afweging 

tussen het rendement en het bijbehorende risico van verschillende portefeuilles. De kaders uit 

de risicobereidheid mogen hierbij niet overschreden worden.  

• Stress testing. Hierbij kan de impact van extreme gebeurtenissen op de waarde van de 

beleggingsportefeuille en solvabiliteitspositie worden gekwantificeerd. 

 

 Beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid van Univé Groep fungeert als een belangrijke beheersmaatregel ten aanzien 

van het marktrisico. Het beleid is van toepassing op alle entiteiten binnen de groep en stelt 

algemene kaders en richtlijnen waarbinnen de verschillende portefeuilles moeten worden 

beheerd. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de investment beliefs en toegestane 

instrumenten en worden grenzen gesteld aan specifieke risico’s. Periodiek wordt het 

beleggingsbeleid opnieuw beoordeeld door en besproken met de Raad van Bestuur. In 2018 heeft 

dit voor het laatst plaatsgevonden.  

Binnen de grenzen van het beleid maken we jaarlijks voor elke entiteit een beleggingsplan en 

beleggingsrichtlijnen. Het plan en de richtlijnen beschrijven de concrete invulling van de 

beleggingsportefeuilles voor het betreffende jaar. Die invulling volgt grotendeels uit de uitkomsten 

van een ALM-studie. Jaarlijks wordt – in nauw overleg met de fiduciair vermogensbeheerder – de 

passendheid van de bestaande mix vastgesteld. Op basis van die analyse kunnen kleine 

aanpassingen in de mix worden doorgevoerd.  

 

Een ALM-studie wordt eens in de twee tot drie jaar uitgevoerd. De laatste ALM-studie heeft in 

2017 plaatsgevonden. Eind 2019 is gestart met een nieuwe studie. De resultaten van deze studie 

zullen in de loop van 2020 leiden tot aanpassing van de strategische beleggingsmixen. Figuur 9, 10 

en 11 zijn een grafische weergave van de beleggingsmixen conform de beleggingsadministratie per 

31 december 2019 van de verschillende Univé Groep-entiteiten. In de jaarrekening is de categorie 

‘Liquide middelen binnen belegd vermogen’ geen onderdeel van de categorie beleggingen, 

waardoor de cijfers van het belegd vermogen hieronder afwijken van wat is opgenomen in de 

jaarrekening. 

Voor een groot deel van de beleggingsportefeuille maakt Univé Groep gebruik van de externe 

vermogensbeheerder Kempen Capital Management.  
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Figuur 9: Beleggingsmix van Coöperatie Univé (het belegd vermogen bedraagt per 31 december 2019 € 363 miljoen) 

 

Figuur 10: Beleggingsmix van Univé Schade (het belegd vermogen bedraagt per 31 december 2019 € 767 miljoen) 
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Figuur 11: Beleggingsmix van Univé Her (het belegd vermogen bedraagt per 31 december 2019 € 82 miljoen) 

 

 Renterisico 

Renterisico refereert aan de mate waarin activa en passiva afwijkend reageren op veranderingen 

in de rente. De beleggingen van Univé Groep bestaan voor een aanzienlijk deel uit vastrentende 

instrumenten zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken die in waarde dalen als de 

rente stijgt. Voor Univé Schade en Univé Her wordt de marktwaarde van verplichtingen 

vastgesteld door toekomstige kasstromen contant te maken. Ook hiervoor geldt dat een stijgende 

rente zorgt voor een afnemende marktwaarde. Omdat Coöperatie Univé geen verplichtingen kent, 

spitst het renterisico binnen deze portefeuille zich uitsluitend toe op mogelijke waardedalingen 

aan de activazijde. 

Om het renterisico vast te stellen wordt gebruikgemaakt van de present value of a basispoint 

(PV01). Deze maatstaf geeft de verandering weer in de waarde van een rentegevoelig instrument 

(uitgedrukt in euro) als gevolg van een parallelle verschuiving van de curve met één basispunt. Het 

verschil tussen de PV01 van activa en passiva wordt aangeduid als PV01 van het surplus (voor de 

Coöperatie geldt dat de PV01 van passiva gelijk is aan nul). PV01 van het surplus geeft weer in 

hoeverre de waardeverandering van activa als gevolg van een rentemutatie afwijkt van die van de 

passiva. PV01 van het surplus is derhalve een goede indicator voor het renterisico. 

Renterisico wordt afgedekt door grenzen te stellen aan de omvang van de PV01 van het surplus, 

ofwel door de PV01 van activa en passiva op elkaar aan te sluiten. Deze grens weerspiegelt het 
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maximale renterisico dat Univé Groep bereid is te lopen. Iedere maand wordt vastgesteld of de 

feitelijke PV01 nog binnen de hiervoor gestelde grens valt. Wanneer dit niet het geval is, wordt 

bijgestuurd in de rentegevoeligheid van de activa.  

De marktwaarde van de vastrentende beleggingen en de rentegevoeligheid (surplus PV01) zijn 

weergegeven in tabel 8. 

Tabel 8: Marktwaarde en rentegevoeligheid van vastrentende beleggingen per 31 december 2019 (x € 1.000.000) 

 Marktwaarde  Surplus PV01 

Coöperatie Univé  € 127,7 € 0,070 

Univé Schade € 663,6 € 0,060 

Univé Her € 30,5 € 0,015 

 

 Aandelenrisico 

Vanuit rendements- en diversificatie-overwegingen belegt Univé Groep een deel van haar 

portefeuille in aandelen. Deze belegging vindt zoveel mogelijk plaats door middel van breed 

gespreide en passieve indexfondsen die benchmarks nauwgezet volgen. Aandelenbeleggingen 

door Coöperatie Univé vinden zowel binnen als buiten de eurozone plaats. 

Conform Solvency II-specificaties wordt een stressscenario met een aandelenschok van 38,9% voor 

wereldwijde genoteerde aandelen (type 1) en 48,9% voor overige effecten (type 2) gehanteerd. Dit 

geeft inzicht in hoe gevoelig het resultaat is voor een verandering van de waarde van de 

aandelenportefeuille. In tabel 9 is dit weergegeven. 

Tabel 9: Effect daling marktwaarde aandelenportefeuille per 31 december 2019 (x € 1.000.000) 

 Aandelenrisico type 1 Aandelenrisico type 2 

Coöperatie Univé € -52,9 € -0,7 

Univé Schade € -24,5 € -0,1 

Univé Her € -1,3  n.v.t. 

 

 Vastgoedrisico 

Vastgoedbeleggingen van Univé Groep bestaan uit directe beleggingen in vastgoed voor eigen 

gebruik en participaties in een extern vastgoedfonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in 

Nederlandse woningen.  
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Tabel 10 geeft de impact op het resultaat weer als de waarde van de vastgoedportefeuille met 

25% daalt. 

Tabel 10: Effect daling waarde vastgoedportefeuille (x € 1.000.000) 

 Effect van daling waarde vastgoed-
portefeuille met 25% op resultaat 

Coöperatie Univé  € -12,1 

Univé Schade € -1,7 

Univé Her € -0,3 

 

 Spreadrisico 

Het spreadrisico is het risico dat zich een waardedaling voordoet als gevolg van een wijziging in het 

door de markt gepercipieerde kredietrisico. Dit komt tot uiting in een verhoogde spread op 

bepaalde activa. Spreadrisico in de beleggingsportefeuille vloeit voort uit de allocatie naar 

staatobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken. Voor beleggingen in bedrijfsobligaties geldt een 

minimale rating van BBB (investment grade).  

 Valutarisico 

Het valutarisico betreft de gevoeligheid van de waarde van activa voor veranderingen in 

wisselkoersen. Een deel van de aandelenbeleggingen van de Coöperatie vindt plaats buiten de 

eurozone. Het hieruit voortvloeiende valutarisico wordt vooralsnog volledig afgedekt. Univé Groep 

is echter voornemens dit beleid aan te passen vanuit het streven het totale risico zoveel mogelijk 

te beperken. Het totale risico omvat het valutarisico in samenhang met de beweeglijkheid van de 

koersen van aandelen. Er bestaat een relatie tussen beide waardoor volledig afdekken niet tot het 

laagste totale risico leidt. Per valuta zal periodiek een afdekkingspercentage worden vastgesteld 

op basis van een historische analyse. Omdat de relatie varieert door de tijd en op voorhand niet te 

voorspellen is, heroverwegen we het afdekkingspercentage jaarlijks. Naar verwachting zal in 2020 

de betreffende aanpassing in het beleid worden doorgevoerd.  

 Concentratierisico 

Concentratierisico betreft het risico dat wordt gelopen door een gebrek aan diversificatie in de 

activaportefeuille. Hierdoor kan een te sterke blootstelling ontstaan aan het risico van wanbetaling 

door een enkele emittent van effecten of een groep van verbonden emittenten. In het 

beleggingsbeleid zijn restricties opgenomen voor de beheersing van het concentratierisico door 

grenzen te stellen aan de maximale exposure op individuele tegenpartijen. Deze restricties worden 

op dagelijkse basis gemonitord. 
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3.3 Kredietrisico  

Tegenpartijrisico (kredietrisico) is het risico op een ongunstige verandering in de financiële situatie 

als gevolg van het niet nakomen van een verplichting door één of meerdere tegenpartijen.  

Belangrijke tegenpartijen voor Univé Groep zijn: vorderingen op verzekerden, herverzekeraars en 

financiële instellingen en uitgevers van schuldpapier waarin belegd wordt. Risicobeperkende 

maatregelen richten zich enerzijds op de kwaliteit van de tegenpartij en anderzijds op de omvang 

van de uitgeleende gelden aan tegenpartijen. 

De minimale financial strength rating (FSR) van herverzekeraars van Univé Her is een A- rating die 

is afgegeven door Standard & Poor’s (S&P) of AM Best. In het geval een herverzekeraar in het bezit 

is van een FSR van zowel S&P als AM Best, dan geldt dat beide FSR’s minimaal gelijk moeten zijn 

aan een A- rating. De FSR’s geven niet alleen inzicht in de genoemde kredietwaardigheid, maar 

kunnen worden opgevat als een algeheel kwaliteitskeurmerk dat wordt afgegeven op basis van 

alle relevante kenmerken van de betreffende herverzekeraars. Daarnaast kunnen de ratings 

worden gebruikt om het tegenpartijkredietrisico als bedoeld onder Solvency II mede te bepalen. In 

het herverzekeringsbeleid van Univé Her is het minimale aantal herverzekeraars per 

herverzekeringsprogramma opgenomen alsmede de maximale aandelen van (groepen van) 

herverzekeraars daarbinnen. 

Liquide middelen worden uitsluitend uitgezet bij financiële instellingen die onder toezicht staan 

van de Europese Centrale Bank en voldoen aan vereisten ten aanzien van de kredietwaardigheid. 

Tabel 11 geeft de minimaal vereiste rating weer. Tegenpartijen moeten beschikken over een 

kortetermijnrating die ten minste gelijk is aan het in de tabel opgenomen minimum. Daarnaast 

dient bij het innemen van een vastrentende positie in de beleggingsportefeuille de rating van een 

tegenpartij tenminste investment grade te zijn. Aankopen onder investment grade zijn niet 

toegestaan. Posities met een lagere rating mogen alleen volgen uit downgrades en moeten op 

termijn verkocht worden. 

Tabel 11: Minimaal vereiste rating financiële instellingen 

Rating agency Korte termijn 

Moody’s P-2 

Standard & Poor’s A-2 

Fitch F-2 

 

Univé Groep heeft per eind 2019 de volgende exposure bij de belangrijkste tegenpartijen, 

herverzekeraars en banken. De exposure bij banken bestaat uit liquide middelen. De liquide 
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middelen in beleggingsfondsen zijn gespreid over vele tegenpartijen waardoor er een lage 

exposure per individuele tegenpartij is. 

Tabel 12: Exposure Univé Groep per eind 2019 (x € 1.000.000) 

 Herverzekeraars  Banken  Liquide middelen in 
beleggingsfondsen  

Coöperatie Univé 
(enkelvoudig) 

€ 0,0 € 34,5 € 4,8 

Univé Schade € 74,8 €40,4 € 3,4 

Univé Her € 18,6 € 29,2 € 3,0 

Univé Rechtshulp € 0,0 € 1,3 € 0,0 

Univé Services  € 0,0 € 59,7 € 0,0 

Univé 
Bedrijfsontwikkeling 

€ 0,0 € 0,2 € 0,0 

 

Van genoemde liquide middelen in bovenstaande tabel zijn onderstaande bedragen 

geconcentreerd bij één tegenpartij. 

Tabel 13: Bedragen geconcentreerd bij één tegenpartij (x € 1.000.000) 

 Herverzekeraars  Banken  Liquide middelen in 

beleggingsfondsen  

Coöperatie Univé 

(enkelvoudig) 

€ 0 

 

€ 33,4 € 0,9 

Univé Schade € 20,6 € 27,1 € 0,9 

Univé Her € 6,8 € 29,1 € 0,5 

 

De omvang van individuele posities in de beleggingsportefeuilles zijn gemaximeerd op 3% van de 

omvang van de portefeuille. Overheden van eurolanden en supranationale organisaties zoals de 

Europese Unie, en door deze partijen gegarandeerde obligaties, vallen hier buiten. 

3.4 Liquiditeitsrisico  

Het liquiditeitsrisico betreft het risico op liquiditeitstekorten als gevolg van het niet op elkaar 

afgestemd zijn van ingaande en uitgaande kasstromen. De financiële posities en kasstromen 
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worden dagelijks beheerd. Hierbij worden buffers in acht genomen om onverwachte betalingen op 

te kunnen vangen.  

Eind 2019 beschikte Univé Groep over € 152,1 miljoen aan (operationele) liquiditeiten. 

Onverwachte financiële tegenvallers in de bedrijfsvoering kunnen we hiermee ruim voldoende 

opvangen. De risico’s ten aanzien van de marktliquiditeit van de beleggingen van Univé Groep zijn 

beheerst door grotendeels te beleggen in ontwikkelde markten met een goede verhandelbaarheid 

en de allocatie van het vermogen naar minder liquide categorieën, zoals hypotheken en vastgoed, 

te begrenzen. 

3.5 Operationeel risico 

Een operationeel risico is het risico op een (financieel) verlies door inadequate of falende interne 

processen, door personeel en systemen of door risico’s die voortvloeien uit externe 

gebeurtenissen. Behalve een financieel verlies kunnen operationele risico’s ook zorgen voor 

reputatieschade. Het kader voor de beheersing van deze risico’s wordt gevormd door de 

risicobereidheid en het beleidskader operationele risico’s. Voor specifieke risico’s geldt aanvullend 

beleid, zoals het integriteitsbeleid, uitbestedingsbeleid en beleid voor businesscontinuïteit. Om 

operationele risico’s te identificeren, worden risk self-assessments uitgevoerd. Ter beheersing van 

de processen van Univé Groep is een raamwerk met key controls opgezet. De eerste lijn monitort 

de uitvoering en effectiviteit van deze key controls. Ook is een incidentenproces ingericht. Om het 

verslaggevingsrisico te beheersen, worden (verwachte) wijzigingen in de regelgeving voor externe 

verslaggeving gemonitord en vertaald naar wijzigingen in (externe) financiële rapportages. Om de 

compliancerisico’s te beheersen, heeft in 2019 monitoring plaatsgevonden op diverse 

compliancethema’s waaronder materiële uitbestedingen, de kwaliteit van het verwerkingsregister 

(AVG) en naleving van sanctieregelgeving. Verder heeft naar aanleiding van de systematische 

integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uit 2018 in 2019 een herijking van het integriteitsbeleid 

plaatsgevonden. Ditzelfde geldt voor het privacybeleid dat is geëvalueerd en aangepast. Ook is het 

uitbestedingsbeleid geactualiseerd op basis van de good practices van de toezichthouder. 

3.6 Overig materieel risico 

In deze paragraaf worden de risicobereidheid en de strategische risico’s van Univé Groep nader 

toegelicht, met waar nodig bijzonderheden voor respectievelijk Coöperatie Univé U.A., Univé 

Schade en Univé Her. De entiteiten Univé Services B.V., Univé Diensten B.V. en Stichting Univé 

Rechtshulp verlenen ondersteunende diensten aan de Coöperatie Univé en de 

verzekeringsentiteiten Univé Schade en Univé Her. De risico’s die spelen bij het leveren van deze 

ondersteunende diensten zijn verwerkt in de hieronder genoemde strategische risico’s. Eventuele 
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specifieke aandachtspunten voor deze entiteiten zijn toegelicht in de jaarrekeningen. Tevens 

wordt de in het verslagjaar uitgevoerde Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) toegelicht. 

 Risicobereidheid Univé Groep 

In 2019 hebben we onze risicobereidheid geactualiseerd. De risicomanagementfunctie beoordeelt 

elk kwartaal de status van de risico’s ten opzichte van de risicobereidheid en stelt hiervan een 

risicorapportage op. Jaarlijks bepalen we bovendien de risicobereidheid voor ons kapitaal en per 

risicocategorie. 

Kapitaal 

Univé Groep, Univé Schade en Univé Her moeten toereikend gekapitaliseerd zijn om te voldoen 

aan de wettelijke Solvency II-eis inclusief een interne opslag. Deze verschilt per entiteit. Een 

aandachtspunt hierbij is de beperkte mogelijkheid van Coöperatie Univé om extra (extern) kapitaal 

te genereren. Een ander aandachtspunt is de strategische rol van Coöperatie Univé binnen de 

Univé Formule. Een Regionale Univé kan als onderdeel van een herstelplan een aanvraag doen 

voor financiële ondersteuning door Coöperatie Univé. De Raad van Bestuur van Coöperatie Univé 

neemt een besluit over het al dan niet toekennen hiervan. 

Strategisch risico 

De realisatie van de strategie ‘De kracht van Univé’ vraagt om een versnelling van ons 

verandervermogen. De snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd, moet echter wel in 

balans zijn met de capaciteit om deze te implementeren. Daarom stellen we hier grenzen aan. Dat 

doen we ook aan onze reputatiescore, maximale afwijkingen van projecten, afwijkingen in de 

naleving van afspraken binnen de Formule en maximale verliezen als gevolg van innovatie. 

Marktrisico 

Ons doel is om ons belegd vermogen verantwoord en solide te beleggen. Behoud van het 

vermogen staat voorop. Dit geldt in het bijzonder voor onze verzekeringsentiteiten. We 

accepteren een beperkt marktrisico om op lange termijn beleggingsrendementen te kunnen 

behalen. Om het liquiditeitsrisico te begrenzen, hebben we voor onze entiteiten minimale 

liquiditeitsniveaus vastgesteld. Over het valutarisico hebben we afgesproken dat posities in 

vreemde valuta economisch worden afgedekt zodat het economische risico wordt 

geminimaliseerd. 

Tegenpartijkredietrisico 

Univé Groep beperkt het risico op verliezen doordat tegenpartijen hun financiële verplichtingen 

niet (tijdig of volledig) nakomen. Daarom hanteren we minimale credit ratings voor toegestane 

tegenpartijen. Daarnaast zijn kwantitatieve grenzen gesteld aan de maximale omvang van 

individuele posities van de beleggingsportefeuille en aan de maximale omvang van posities in 

bedrijfsobligaties zonder rating. 
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Verzekeringstechnisch risico 

Het verzekeringstechnisch risico beslaat een groot deel van het totale risico onder Solvency II. We 

streven naar een gezond technisch resultaat en een rendabele groei voor de 

verzekeringsentiteiten. We accepteren in zeer beperkte mate de risico’s die dit bedreigen. Het 

verzekeringstechnisch risico begrenzen we met limieten op de combined ratio van onze 

verzekeringsentiteiten, een maximaal eigen behoud als basis voor herverzekeringen en een 

maximale afwijking op de beheerskosten/premieratio. 

Operationeel risico 

Operationele risico’s treden vaak op bij de dagelijkse uitvoering van de processen. Met 

risicoanalyses worden de risico’s in kaart gebracht en beheerst. Om het operationeel risico te 

beperken, stellen we grenzen aan onder andere het financiële verlies door falende processen, de 

uitval van kritische IT-systemen, de voorraad operationele liquiditeiten en afwijkingen van de wet- 

en regelgeving. 

 Strategische risico’s 

Met een strategische risicoanalyse hebben we in 2019 de risico’s herijkt die gepaard gaan met de 

strategie ‘De kracht van Univé’. De strategische risico’s zijn geprioriteerd om focus aan te brengen 

in de beheersingsactiviteiten. De strategische risicoanalyse vindt plaats op niveau van de Univé 

Groep én op het niveau van de Univé Formule. De beheersing van de risico’s wordt vormgegeven 

vanuit de governance van Univé Groep of de Formule-governance. Voor Univé Groep zijn de 

volgende risico’s belangrijk: 

• Onvoldoende toekomstbestendigheid verdienmodel ‘De kracht van Univé’: Het risico dat het 

verdienmodel van de strategie ‘De kracht van Univé’ niet robuust en toekomstbestendig 

genoeg is, en er te weinig urgentie en middelen aanwezig zijn binnen Univé Groep om de 

bestaande en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen, door te ontwikkelen en te 

implementeren, waardoor de continuïteit van Univé Groep wordt bedreigd. Om dit risico te 

beperken is onder andere ingezet op het verder uitwerken en onderbouwen van het 

langetermijn-verdienpotentieel – een businesscase met scenarioanalyse – van de strategie en 

op het professionaliseren van het batenmanagement. 

• Onvoldoende ontwikkelvermogen: Het risico dat de adequate executie van de strategie wordt 

bedreigd door een combinatie van onvoldoende ontwikkelvermogen van medewerkers, 

lijnmanagers en bestuurders om het verschil tussen bestaande en benodigde competenties te 

overbruggen en onvoldoende aantrekkingskracht van Univé Groep als werkgever op de 

arbeidsmarkt. Om dit risico te beperken zet Univé Groep onder andere in op strategische 

personeelsplanning. Maar ook op het realiseren van de gewenste cultuurontwikkeling om de 

strategie blijvend in te vullen. 

• Stijgende schadelast door klimaatverandering: Het risico dat klimaatverandering leidt tot 

frequentere en hevigere schades, waardoor de schadelast toeneemt en de winstgevendheid en 

reputatie van het (her)verzekeringsbedrijf wordt bedreigd wanneer één of meerdere entiteiten 
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niet meer kunnen voldoen aan de verplichtingen. Dit risico wordt onder andere beheerst door 

middel van een herverzekeringsprogramma en door het monitoren van dit risico in het ORSA-

proces. 

Own Risk and Solvency Assessment 

De strategische risico’s vormen de input voor de ORSA. In de ORSA wordt de mogelijke impact van 

de strategische risico’s op de kapitaalspositie van Univé Groep en haar onderliggende verzekeraars 

beoordeeld. Uit de ORSA van 2019 blijkt dat Univé Groep en de afzonderlijke entiteiten Univé 

Schade en Univé Her bij de realisatie van Plan 2019-2021 ruimschoots voldoen aan de Solvency II-

kapitaaleisen. Een scenario van een extreme economische crisis heeft de meeste impact op de 

solvabiliteitspositie van Univé Schade. Een extreem stormscenario heeft de meeste impact op de 

solvabiliteitspositie van Univé Her. Waar nodig zijn managementacties gedefinieerd en 

doorgerekend, om inzicht te krijgen in de effectiviteit ervan. In de ORSA is vastgesteld dat Univé 

Groep ruimschoots voldoende vermogen heeft om scenario’s met betrekking tot de belangrijkste 

risico’s samenhangend met de huidige strategie op te vangen.  

Impact risicoscenario’s op de Univé Formule 

Al onze individuele verzekeringsentiteiten werken onder de vlag van de Univé Formule. Daarom 

zijn de risicoprofielen van deze entiteiten met elkaar verbonden. Om de onderlinge verbondenheid 

van risico’s en de (financiële) impact daarvan inzichtelijk te maken, hebben we in 2019 – net als in 

2018 – aanvullend op de ORSA-trajecten van de individuele verzekeringsentiteiten, risicoscenario’s 

beschreven die de gehele Univé Formule raken. De impact daarvan is beoordeeld vanuit 

Formuleperspectief. 

 Risicobeheersing 

De (wijze van) beheersing van ons strategisch risico is hiervoor beschreven. Hierna wordt de 

risicobeheersing voor de risico’s uit de andere categorieën toegelicht. In de risicoparagraaf in de 

jaarrekeningen zijn de verschillende individuele risico’s binnen de risicocategorieën verder 

uitgewerkt per entiteit, betreffende Coöperatie Univé U.A., Univé Schade en Univé Her, Univé 

Services, Univé Diensten B.V. en Stichting Univé Rechtshulp. 

Kapitaal 

Univé Schade en Univé Her moeten als zelfstandige ondernemingen in staat zijn om een financieel 

gezonde bedrijfsvoering te voeren. Beide bedrijfsonderdelen moeten dus voldoende 

gekapitaliseerd zijn om aan hun (verzekerings-)verplichtingen te kunnen voldoen. Coöperatie 

Univé zorgt voor de continuïteit van Univé Groep. Zij moet voldoende kapitaal aanhouden om het 

kapitaal van haar dochtermaatschappijen zo nodig te versterken door een bijstorting. Naast de 

wettelijke norm hanteren we interne solvabiliteitsnormen voor Univé Groep, Univé Schade en 
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Univé Her. Elk kwartaal wordt binnen de governance van Univé Groep gemonitord en 

gerapporteerd of nog aan deze normen wordt voldaan. 

Marktrisico 

Het marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie, 

als direct of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en de volatiliteit van de marktprijzen 

van activa, verplichtingen en financiële instrumenten. Onder het marktrisico vallen onder andere 

het beleggingsrisico, het liquiditeitsrisico, het valutarisico en het renterisico. Het financieel 

risicobeleid geeft kaders voor de wijze waarop deze risico’s worden beheerst. Belangrijke 

maatregelen ter beheersing van het marktrisico zijn bijvoorbeeld het periodiek uitvoeren van een 

asset-liability-managementstudie (ALM), het uitvoeren van stress testing (het kwantificeren van de 

impact van extreme gebeurtenissen op de waarde van de beleggingsportefeuille) en het toepassen 

van beleggingsbeleid. De ALM-studie is een analyse waarbij een afweging plaatsvindt tussen het 

rendement en het risico binnen de gestelde kaders van risicobereidheid, kapitaalbeleid en de 

vereisten vanuit Solvency II. De resultaten van de ALMstudie worden gebruikt om invulling te 

geven aan het beleggingsplan en de beleggingsrichtlijnen. In de regel wordt een dergelijke studie 

eens in de twee tot drie jaar uitgevoerd. 

Tegenpartijkredietrisico 

Het tegenpartijkredietrisico is het risico op een ongunstige verandering in de financiële situatie 

door het niet-nakomen van een verplichting door een tegenpartij, of door een verslechtering van 

de kredietwaardigheid van die tegenpartij. Het financieel risicobeleid geeft kaders voor de manier 

waarop dit risico wordt beheerst. Belangrijke tegenpartijen voor Univé Groep, en met name voor 

Univé Schade en Univé Her, zijn verzekerden, herverzekeraars, financiële instellingen en partijen in 

de beleggingsportefeuille. Maatregelen om het tegenpartijrisico te beperken, richten zich op de 

kwaliteit van de tegenpartij. Ook letten we op de omvang van de uitgeleende gelden aan de 

tegenpartij in relatie tot verkregen zekerheden. Zo hanteren we voor herverzekeraars van Univé 

Her een minimale financial strength rating van A-. En zetten we liquide middelen uitsluitend uit bij 

financiële instellingen die onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank (ECB) en die 

voldoen aan de eisen van kredietwaardigheid. 

Verzekeringstechnisch risico  

Het verzekeringstechnisch risico is het risico op negatieve financiële gevolgen, doordat inadequate 

aannames zijn gedaan bij de premiestelling en de verzekeringstechnische voorzieningen. Of 

doordat de schadebetalingen, de kosten of de (ontwikkeling van de) verzekeringstechnische 

voorzieningen in ongunstige zin afwijken van de aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling 

en de reservering. We streven naar een gezond technisch resultaat en een rendabele groei voor de 

verzekeringsentiteiten en we accepteren zeer beperkt de risico’s die dit bedreigen. Ons financieel 

risicobeleid geeft kaders voor de manier waarop we dit risico beheersen. Onderliggend bestaat het 

verzekeringstechnisch risico voor Univé Groep uit de verzekeringstechnische risico’s uit 
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schadeverzekeringen en inkomensverzekeringen. We onderscheiden de volgende risicotypen: 

premierisico, reserverisico, vervalrisico en catastroferisico. Belangrijke maatregelen om deze 

risico’s te beheersen, zijn het toepassen van acceptatie-, schadeafhandelings- en 

voorzieningenbeleid, herverzekeringsbeleid, het monitoren van trends en veranderingen in 

schadegegevens, het monitoren van de toereikendheid van de voorzieningen en het toepassen 

van herverzekering. Binnen deze maatregelen hebben wij bijzondere aandacht voor de 

ontwikkeling van de letselschades, gezien de onzekerheid die daarin bestaat met betrekking tot 

technische voorzieningen voor met name recente jaren. De ontwikkelingen zullen we ook in de 

toekomst blijven volgen. 

 

3.7 Overige informatie 

Niet van toepassing. 
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4. Waardering voor 
solvabiliteitsdoeleinden 
4.1 Activa 

 Coöperatie Univé U.A. (Univé Groep)  

Alle beleggingen zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde. In geval van beschikbare 

marktnoteringen zijn de beleggingen op grond van deze marktnoteringen verantwoord. Indien 

deze niet beschikbaar zijn, is gewerkt met modellen (alternatieve waarderingsmethodes) die de 

marktwaarde bepalen. In vergelijking met de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is er 

sprake van een verschuiving van lopende rente van de rubriek ‘Lopende rente en huur’ onder de 

overlopende activa naar ‘Beleggingen’. Alternatieve waarderingsmethodes zijn gebruikt bij 

‘Terreinen en gebouwen (eigen gebruik)’ (20.250), ‘Investeringsfondsen’ (15.340) en 

‘Deelnemingen’ (392). Deze worden toegelicht in hoofdstuk 4.4. 

Kortlopende activa (korter dan een jaar) worden conform de jaarrekeningbalans, beleggingen 

uitgezonderd, nominaal gewaardeerd in de Solvency II-balans. Deze betreffen: 

• vorderingen uit herverzekering (niet het onderdeel van de technische voorzieningen) 

• vorderingen op intermediairs 

• overige vorderingen 

• liquide middelen 

• lopende rente en huur 

 

Tabel 14 toont de volledige balans en de verschillen tussen de jaarrekeningbalans en de  

Solvency II-balans. Onder de balans volgt een toelichting op de verschillen, behalve op de 

verschillen die betrekking hebben op de technische voorzieningen en het eigen vermogen. Zie voor 

deze verschillen paragraaf 4.2 (technische voorzieningen, richtsnoer 30) en paragraaf 5.1 (eigen 

vermogen, richtsnoer 28). 
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Om de statutaire jaarrekening te kunnen presenteren in de formats van EIOPA voor Solvency II 

waren een aantal veronderstellingen en aanpassingen nodig. Namelijk:  

1 In de statutaire jaarrekening is ‘Terreinen en gebouwen (eigen gebruik)’ opgenomen onder 

‘Beleggingen’. In de EIOPA-specificaties bestaat wel de rubriek ‘Terrein en gebouwen (eigen 

gebruik)’, alleen niet onder ‘Beleggingen’, maar onder ‘Materiële vaste activa’. ‘Terreinen en 

gebouwen (eigen gebruik)’ is onder deze rubriek opgenomen.  

2 Het aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen in de statutaire jaarrekening 

wordt in mindering gebracht op de technische voorzieningen. In de Solvency II-balans is dit 

aandeel op de activazijde verantwoord. 

Op de balans zijn alleen de verzekeringsvorderingen en -schulden op intermediairs, polishouders 

en herverzekeraars opgenomen die past due zijn.  



 

 

Waardering voor solvabiliteitsdoeleinden 
Pagina 69/93 

Tabel 14: Balans per 31 december 2019 van Coöperatie Univé onder SII- en jaarrekeninggrondslagen (x € 1.000) 

  
Jaarrekening Her- 

rubricering 
Her- 
waardering 

Solvency II Verschil SII / 
jaarrekening 

 

ACTIVA          

          

Immateriële vaste activa 1.093  0 -1.093 0  -1.093 1) 

Overlopende acquisitiekosten 9.903  0 -9.903 0  -9.903 2) 

          

Beleggingen          

Terreinen en gebouwen 

(eigen gebruik) 
20.250 0 0 20.250 0  

Investeringsfondsen 515.989 15.340  0 531.329 15.340 3) 

Deelnemingen  392  0  0 392 0  

Aandelen  119.525  0  0 119.525 0  

Obligaties  410.581 4.619  0 415.199 4.619 4) 

Leningen en hypotheken  51.018  0 0  51.018 0  

Overige beleggingen  15.340 -15.340  0   -15.340 5) 

  1.133.094 4.619 0 1.137.713 4.619  

 
       

Vorderingen          

Vordering uit herverzekering 
(onderdeel TV)  

        

- non-life & health similar 

to non-life  
22.686  0 1.483 24.169 1.483 6) 

- health similar to life  46.184  0 5.028 51.212 5.028 7) 

Vordering uit herverzekering  7.397  0 0 7.397 0  

Vorderingen op intermediairs  4.124  0 0 4.124 0  

Overige vorderingen  29.402 0  0  29.402 0  

  109.793 0 6.511 116.303 6.511  

          

Liquide middelen  165.258  0  0 165.258 0  

Lopende rente en huur  4.619 -4.619  0 0 -4.619 8) 

             

  1.423.760 0 -4.485 1.419.275 -4.485 
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Jaarrekening Her- 

rubricering 
Her- 
waardering 

Solvency II Verschil SII / 
jaarrekening 

 

PASSIVA          

          

Eigen vermogen       
     

Herwaarderingsreserve  3.024  0 0  3.024 0  

Statutaire reserve  50.658  0 0  50.658 0  

Overige reserves  557.487  0 0  557.487 0  

Onverdeeld resultaat  51.586  0 0  51.586 0  

Restant meer activa dan passiva 0  0 55.806 55.806 55.806 9) 

  662.755 0 55.806 718.561 55.806  

   
   

   
 

Technische voorzieningen  
 

   
   

 

Technische voorzieningen             

- non-life  466.508 0  -44.178 422.330 -44.178 10) 

- health similar to non-life  42.840 0  -4.678 38.162 -4.678 11) 

- health similar to life  122.914 0  -26.902 96.012 -26.902 12) 

  632.262 0 -75.758 556.504 -75.758  

   
   

   
 

Voorzieningen  
 

   
   

 

Andere dan technische voorzieningen  12.896 0  0  12.896 0  

Voor belastingen  22.424 0  15.466 37.890 15.466 13) 

  35.320 0 15.466 50.786 15.466  

   
   

   
 

Schulden  
 

   
   

 

Schulden uit herverzekering  3.403 0  0  3.403 0 
 

Overige schulden  79.497 0  0  79.497 0 

 

  82.900 0 0 82.900 0  

          

Overlopende passiva/overig 10.524 0 0  10.524 0  

             

  1.423.760 0 -4.485 1.419.275 -4.485 
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1)  Immateriële vaste activa (-1.093) 

Immateriële vaste activa zoals opgenomen in de statutaire jaarrekening worden niet erkend onder Solvency II-

grondslagen en zijn daarom nihil. In de jaarrekening gaat het om ‘concessies, vergunningen en intellectuele eigendom’, 

en om ‘goodwill’. De activa onder ‘concessies, vergunningen en intellectuele eigendom’ betreft met name software. De 

goodwill is betaald bij verwerving van de deelneming Dispatch Nederland B.V. De goodwill wordt in twintig jaar 

afgeschreven; dit is de geschatte economische levensduur.  

2) Overlopende acquisitiekosten (-9.903) 

Acquisitiekosten zoals opgenomen in de statutaire jaarrekening worden niet erkend onder Solvency II-grondslagen. Deze 

kosten zijn al meegenomen in de winstberekening over de contractuele periode in de premievoorziening.  

3) Investeringsfondsen (15.340) 

Dit betreft participaties in Fagoed Erfpacht B.V. In de statutaire jaarrekening staat deze post gerubriceerd onder ‘Overige 

beleggingen’. 

4) Beleggingen – Obligaties (4.619) 

Het verschil betreft de lopende rente op obligaties. Deze is in de statutaire jaarrekening gerubriceerd onder ‘Overlopende 

activa’. Onder Solvency II-grondslagen (SII) wordt deze verantwoord onder ‘Beleggingen’.  

5) Beleggingen – Overige beleggingen (-15.340) 

Dit betreft participaties in Fagoed Erfpacht B.V. Onder SII valt deze post onder ‘Investeringsfondsen’. Zie toelichting bij 3) 

Investeringsfondsen. 

6) Vordering uit herverzekering (onderdeel TV) – Non-life & health similar to non-life (1.483) 

Zie de toelichting in paragraaf 4.2. 

7) Vordering uit herverzekering (onderdeel TV) – Health similar to life (5.028) 

Zie de toelichting in paragraaf 4.2. 

8) Lopende rente en huur (-4.619)  

De lopende rente is in de Solvency II-balans opgenomen in de rubriek ‘Obligaties’. Zie ook de toelichting bij 4) 

Beleggingen – Obligaties. 

9) Eigen vermogen (55.806) 

Zie de toelichting in paragraaf 5.1, over richtsnoer 28. 

10) Technische voorzieningen – Non-life (-44.178) 

Zie de toelichting in paragraaf 4.2. 

11) Technische voorzieningen – Health similar to non-life (-4.678) 

Zie de toelichting in paragraaf 4.2. 

12) Technische voorzieningen – Health similar to life (-26.902) 

Zie de toelichting in paragraaf 4.2. 

13) Voorzieningen voor belasting (15.466) 

Door de hogere waarde van de activa onder Solvency II-grondslagen ten opzichte van de jaarrekeninggrondslagen wordt 

over het verschil een belastinglatentie van 21,7% opgenomen.  
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 Toelichting op de consolidatie 

Univé Groep bestaat uit een aantal vennootschappen die onder het wettelijk toezicht van 

Solvency II vallen, daarnaast omvat Univé Groep een aantal onderdelen die niet het 

verzekeringsbedrijf uitoefenen. In de geconsolideerde balans van Univé Groep zijn deze 

onderdelen meegenomen. Stichting Univé Rechtshulp is geen deelneming maar wel onderdeel van 

Univé Groep gezien de overwegende zeggenschap. Stichting Univé Helpt wordt niet meegenomen 

in de consolidatiekring van Univé Groep omdat de activiteiten van deze Stichting een ander 

karakter kennen en geen deel uitmaken van de verzekeringsactiviteiten van de Groep. Tevens is er 

sprake van activiteiten met een gering belang, dat niet materieel is ten opzichte van de omvang 

van de verzekeringsactiviteiten van de Groep. 

Tabel 15 geeft inzicht in de samenstelling van het beschikbaar vermogen en de opbouw vanuit de 

entiteiten. 
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Tabel 15: Consolidatiestaat Coöperatie Univé U.A. per eind 2019 onder SII-grondslagen (x € 1.000, met afgeronde 

(sub)totalen) 

  N.V. Univé 
Schade 

N.V. Univé Her Coöperatie 
Univé U.A. 
(enkelvoudig) 

Overige 
entiteiten 
inclusief 
eliminaties* 

Coöperatie  
Univé U.A. 
(geconsolideerd) 

ACTIVA  
  

          

Immateriële vaste activa  0 0 0 0 0 

Overlopende acquisitiekosten  0 0 0 0 0 

            

Beleggingen         

Terreinen en gebouwen  

(eigen gebruik)  
0 0 20.250 0 20.250 

Investeringsfondsen  215.836 52.451 263.042 0 531.329 

Deelnemingen  392 0 0 0 392 

Aandelen  62.815 3.236 53.474 0 119.525 

Obligaties  414.440 760 0 0 415.199 

Leningen en hypotheken  51.018 0 0 0 51.018 

  744.501 56.446 336.766 0 1.137.713 

         

Vorderingen  
       

Vordering uit herverzekering 

(onderdeel TV)      

  
   

-  non-life & health similar  
to non-life  

23.498 1.158 0 -486 24.169 

-  health similar to life  51.277 14.210 0 -14.276 51.212 

Vordering uit herverzekering  5.237 0 0 2.160 7.397 

Vorderingen op intermediairs  1.880 3.520 0 -1.276 4.124 

Overige vorderingen  1.303 580 8.316 19.203 29.402 

  83.195 19.468 8.316 5.324 116.303 

        0 

Liquide middelen  40.372 29.226 34.454 61.206 165.258 

            

  868.068 105.141 379.536 66.530 1.419.275 
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N.V. Univé 
Schade 

N.V. Univé Her Coöperatie 
Univé U.A. 
(enkelvoudig) 

Overige 
entiteiten 
inclusief 
eliminaties* 

Coöperatie  
Univé U.A. 
(geconsolideerd) 

PASSIVA 
 
  

          

Technische voorzieningen         

Technische voorzieningen         

- non-life  414.357 8.460 0 -486 422.330 

- health similar to non-life  38.162 0 0   0 38.162 

- health similar to life  95.976 14.312 0 -14.276 96.012 

  548.495 22.772 0 -14.763 556.504 

         

Voorzieningen  
       

Andere dan technische  

voorzieningen  
4.977 0 0 7.919 12.896 

Voor belastingen  33.852 648 3.600 -209 37.890 

  38.829 648 3.600 7.710 50.786 

         

Schulden  
       

Schulden uit herverzekering  0 3.403 0 0 3.403 

Overige schulden  13.273 2.071 1.493 62.661 79.497 

  13.273 5.474 1.493 62.661 82.900 

         

Overlopende passiva  640 58 176 9.650 10.524 

            

  601.237 28.951 5.269 65.257 700.714 

            

Restant meer activa 

dan passiva  

266.832  76.189 374.267  1.272 718.561 

* De overige entiteiten bestaan uit Univé Services B.V., Stichting Univé Rechtshulp en Univé Diensten B.V. 
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4.2 Technische voorzieningen 

 Technische voorzieningen Univé Schade 

De technische voorziening voor Univé Schade bestaat uit diverse onderdelen, die we separaat 

toelichten in dit hoofdstuk. Allereerst wordt een samenvatting gegeven van de Solvency II 

technische voorzieningen per eind 2019. Hierbij wordt tevens een onderbouwing gegeven bij de 

belangrijkste waarderingsverschillen met de technische voorzieningen op de jaarrekeningbalans. 

Samenvatting 

In tabel 16 wordt per risicomodule de technische voorziening per eind 2019 getoond, waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen balanswaardering en Solvency II-waardering. 

Tabel 16: Technische voorzieningen jaarrekeningbalanswaarden en Solvency II-waardering per 31 december 2019  

(x €1.000) 

 
Jaarrekening- 
balanswaardering 

Herwaardering Solvency II- 
waardering 

 
Schade en Zorg NSLT 

   

Schadevoorziening 441.451 -45.754 395.697 

Risicomarge 0 30.283 30.283 

Premievoorziening 57.262 -30.724 26.538 

Totaal P&C-producten 498.714 -46.195 452.518 

    

Zorg SLT (AOV)    

Schadevoorziening 112.587 4.230 116.817 

Risicomarge 0 3.363 3.363 

Premievoorziening 10.329 -34.534 -24.204 

Totaal AOV-producten 122.916 -26.940 95.976 

    

Totaal voorzieningen  
Univé Schade 

621.630  -73.135  548.495  

 

Het belangrijkste verschil tussen de jaarrekeningbalanswaardering en de Solvency II-waardering 

van de schadevoorziening is dat in de balanswaardering de prudentiemarge wordt meegenomen, 

terwijl de technische voorziening onder Solvency II wordt berekend volgens een best estimate-

benadering. Per eind 2019 bedraagt de prudentie in de jaarrekening € 48,7 miljoen. Verder wordt 
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in de Solvency II-waardering discontering van kasstromen toegepast. Dit wordt niet gedaan in de 

balanswaardering. 

Voor de P&C-producten geldt dat bij de waardering van de premievoorziening onder Solvency II 

verwachte resultaten voor toekomstige premie en verwachte resultaten voor de onverdiende 

premievoorziening worden ingerekend. Omdat de producten van Univé Schade overwegend 

winstgevend zijn, leidt dit tot een lagere premievoorziening volgens Solvency II-grondslagen. Voor 

AOV is het effect van het inrekenen van toekomstige winsten substantieel aangezien de AOV-

portefeuille bestaat uit relatief langlopende contracten. De som van verwachte toekomstige 

winsten is hiermee groter dan voor de P&C-portefeuille, die alleen bestaat uit contracten die 

binnen een jaar aflopen. 

Univé Schade stelt de technische voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen onder Solvency II 

vast als de som van de best estimate en de risicomarge. 

De best estimate is gedefinieerd als het kansgewogen gemiddelde van de toekomstige 

kasstromen, gewaardeerd tegen de voorgeschreven risicovrije rentecurve van Solvency II. Bij het 

vaststellen van de best estimate worden toepasselijke en relevante actuariële en statistische 

methoden gehanteerd. Het schattingsproces vindt bovendien onbevooroordeeld plaats op basis 

van alle momenteel beschikbare informatie, inclusief verwachte toekomstige ontwikkelingen. Dit 

betekent eveneens dat een technische voorziening wordt gevormd voor alle bestaande 

verzekeringsverplichtingen aan klanten of andere begunstigden. Hieronder vallen ook de kosten 

die worden gemaakt bij het nakomen van verplichtingen.  

De technische voorzieningen van Univé Schade bestaan uit de volgende componenten:  

• schadevoorziening 

• premievoorziening 

• voorziening schadebehandelingskosten 

• risicomarge 

 

Dit betekent dat de best estimate en de risicomarge separaat worden geschat en dat tevens een 

voorziening wordt vastgesteld voor de kosten van de afwikkeling van de verplichtingen gedurende 

de looptijd van deze verplichting.  

Voor alle verzekeringsverplichtingen van Univé Schade geldt dat in de best estimate-berekeningen 

de Solvency II-rentetermijnstructuur van EIOPA wordt toegepast op de verwachte kasstromen. Op 

de rentetermijnstructuur wordt exclusief volatility adjustment toegepast.  
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Schadevoorziening 

De technische schadevoorziening voor de producten Zorg als Schade (Zorg NSLT) wordt op 

dezelfde wijze vastgesteld als de technische voorzieningen voor de schadeproducten. Ze worden 

daarom samen getoond in de volgende paragraaf. 

Schade en Zorg NSLT 

Voor het bepalen van de best estimate-schadevoorziening van de schadeproducten maken we 

onderscheid tussen het lopend schadejaar en de oudere schadejaren. Voor het schatten van de 

eindlast voor de oudere schadejaren wordt gebruikgemaakt van standaard actuariële 

methodieken. Voor het lopend jaar wordt voor letsel een ‘aantallen keer gemiddelden’-methode 

toegepast. 

In de volgende paragrafen staat een toelichting bij de genoemde methodieken en grondslagen. 

Schadevoorziening bruto oude jaren 

Met oude schadejaren wordt bedoeld: alle schadejaren behalve het lopende schadejaar. De 

verwachte eindlast voor de oude schadejaren wordt per homogene risicogroep berekend met 

behulp van het actuarieel rekenpakket ResQ. 

In ResQ worden de volume weighted-methode – ook bekend als de simple development factor-

methode (DFM) of chainladder-methode – en de Bornhuetter Ferguson-methode (BF) gebruikt om 

de eindlast in te schatten. 

De toekomstige kasstromen zijn gelijk aan een uitloop van de verwachte eindlast uit de weging van 

stand schadelast, DFM- en BF-methode minus de reeds betaalde schades. De uitloop van de 

kasstromen wordt gegenereerd op basis van het historische betalingspatroon. In de 

kasstroomprojectie wordt geen rekening gehouden met inflatie die afwijkt van de historie. Er is 

geen expliciete inflatiemodellering. De kasstromen worden contant gemaakt met de actuele 

Solvency II-rentecurve om tot de best estimate-schadevoorziening te komen. 

Schadevoorziening bruto lopend jaar 

Hier wordt de methodiek beschreven voor het bepalen van de bruto best estimate-

schadevoorziening voor het lopende schadejaar. Beschreven methodieken gelden voor alle 

schadebranches behalve voor Rechtsbijstand. Voor Rechtsbijstand is er een voorziening voor 

externe betalingen en verhaal. Deze voorzieningen worden voor alle jaren (ook het lopende jaar) 

bepaald met behulp van de DFM in ResQ. 

Voor de vaststelling van de ‘eindlast lopend schadejaar’ wordt gebruikgemaakt van verschillende 

methodieken voor letselschades en niet-letselschades (bestaande uit WA-materieel en casco). 

Deze verschillende schadesoorten worden in de volgende secties apart behandeld.  
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Letsel 

De letselschades vallen onder Motorrijtuigen, Algemene Aansprakelijkheid en Schadeverzekering 

inzittenden. Per kwartaal wordt per product een inschatting gemaakt van het aantal schades aan 

het eind van het jaar en deze wordt vermenigvuldigd met een verwacht gemiddeld schadebedrag 

(GSB):  

Eindlast = aantal schades * GSB 

Niet-letsel 

Niet-letselschades worden verder onderverdeeld in WA-materieel, ruit, overig beperkt casco en 

overig volledig casco. Bij kleinere producten vindt in enkele gevallen vaststelling op een hoger 

niveau plaats voor casco. De eindlast wordt per kwartaal ingeschat met behulp van 

ontwikkelfactoren per schadekwartaal die bepaald zijn met de DFM. De reeds verrichte betalingen 

worden hiermee doorontwikkeld tot een verwachte eindlast. 

Kasstromen 

De toekomstige kasstromen voor het lopende jaar zijn gelijk aan een uitloop van de verwachte 

eindlast voor letsel en niet-letsel minus de reeds betaalde schades. Bij het bepalen van de 

kasstromen voor de oude jaren wordt ook een kasstroompatroon voor het lopende jaar 

gegenereerd. Dit patroon wordt gebruikt voor de uitloop van de kasstromen voor het lopende 

jaar. In de kasstroomprojectie wordt geen rekening gehouden met inflatie die afwijkt van de 

historie. Er is geen expliciete inflatiemodellering. De kasstromen worden contant gemaakt met de 

actuele Solvency II-rentecurve om tot de best estimate-schadevoorziening te komen. 

Zorg SLT 

Univé Schade hanteert voor de schadevoorziening voor AOV enkel een voorziening periodieke 

uitkering (VPU) voor de lopende schadegevallen.  

Voor de berekening van de best estimate-VPU voor de AOV-portefeuille wordt gebruikgemaakt 

van een variant op het KAZO-model. Er wordt een combinatie gehanteerd van eigen data, actuele 

economische parameters en het kansenstelsel opgesteld door het Verbond van Verzekeraars in 

2016. 

Voorziening schadebehandelingskosten 

De voorziening schadebehandelingskosten is onderdeel van de totale schadevoorziening van Univé 

Schade. Tabel 17 toont de voorziening schadebehandelingskosten per 2019.2 

  

 
2  Waarbij de Rechtsbijstandvoorziening niet onder de voorziening schadebehandelingskosten valt. 
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Tabel 17: Voorziening schadebehandelingskosten ten opzichte van de totale schadevoorziening (x € 1.000) 

 
Schadevoorziening Waarvan schade-

behandelingskosten 
% van schade- 
voorziening 

Schade (excl. Zorg) 360.107 7.496 2,1% 

Zorg NSLT 35.591 1.571 4,4% 

Zorg SLT 116.817 6.952 6,0% 

Totaal Univé Schade 512.515 16.019 3,1% 

 

Premievoorziening 

De premievoorzieningen voor de producten Zorg als Schade (Zorg NSLT) worden op dezelfde wijze 

vastgesteld als de premievoorzieningen voor de schadeproducten. Ze worden daarom samen 

getoond in de volgende paragraaf. 

Schade en Zorg NSLT 

De berekening van de best estimate-premievoorziening voor de schadeproducten van Univé 

Schade vindt plaats conform de simplificatie in de Technische bijlage III van de richtsnoeren voor 

de waardering van technische voorzieningen (EIOPA-BoS-14/166 NL). In richtsnoer 72 staat dat 

voor de berekening van de premievoorziening, conform artikel 36 lid 2 van de Gedelegeerde 

Verordeningen, gebruik mag worden gemaakt van de volgende simplificatie: 

Beste schatting voorziening = COR * VOP + (CR - 1) * PVFP + AER * PVFP3 

Waarbij: 

COR:  verwachte Combined Operating Ratio voor aankomend jaar 

VOP:  voorziening onverdiende premie (jaarrekeningbalans) 

PVFP:  contante waarde van toekomstige premies 

AER:   verwachte acquisitiekostenratio voor aankomend jaar 

Zorg SLT 

Voor de berekening van de best estimate-premievoorziening voor het AOV-product van Univé 

Schade wordt naast de voorziening voor onverdiende premie (VOP) een voorziening gevormd voor 

lopende risico’s (WVV) waarbij toekomstige winsten meegenomen worden. In deze berekening 

worden de lopende risico’s tot het moment van de contractgrens in ogenschouw genomen. De 

WVV wordt vastgesteld op basis van een gangbare berekeningsmethodiek die is afgeleid van het 

KAZO-formularium. Deze wordt voor zowel de actieven als de inactieven (zieken) uitgerekend.  

 
3  Waarbij het tweede deel van de berekeningsformule ‘(CR - 1) * PVFP + AER * PVFP’ gelijk is aan de verwachte winst uit 

toekomstige premie (de zogenoemde EPIFP). 
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Risicomarge 

De risicomarge wordt onder Solvency II bepaald volgens de cost of capital-methode. De 

risicomarge dient als compensatie voor het ter beschikking stellen van het aanwezige eigen 

vermogen. Dit betekent dat de risicomarge de kosten moet dekken van het kapitaal dat, 

gedurende de looptijd van de verzekeringen en de uitloop van de afwikkeling van de schades, 

moet worden aangehouden om aan de solvabiliteitseis te voldoen.  

De risicomarge wordt voor alle branches van Univé Schade op totaalniveau berekend, inclusief 

AOV (Zorg SLT). 

Herverzekeringsvorderingen 

Een deel van de bruto schadevoorziening kan op herverzekeraars worden verhaald. Dit deel wordt 

als vordering uit herverzekering (aandeel in technische voorzieningen) verantwoord op de balans. 

In tabel 18 zijn de herverzekeringsvorderingen per 2019 opgenomen waarbij een splitsing is 

gemaakt naar Schade en Zorg als Schade (Zorg NSLT) versus Zorg als Leven (Zorg SLT). 

Tabel 18: Herverzekeringsvorderingen 2019 jaarrekening versus Solvency II-waardering (x € 1.000) 

 
Jaarrekening 

balanswaardering 

Herwaardering Solvency II- waardering 

Schade en Zorg NSLT 18.505  4.993  23.498 

Zorg SLT  46.184  5.093 51.277              

Totaal Univé Schade  64.689  10.086  74.775 

 

Voor de P&C-producten is de methodiek voor het vaststellen van de herverzekerde voorziening in 

de basis gelijk voor de jaarrekening en Solvency II. Per schadejaar wordt de som van de verwachte 

bruto best estimate-voorziening gedeeld door de som van de dossierreserves. Hiermee wordt een 

factor verkregen die aangeeft welk gedeelte van de dossierreserves uiteindelijk naar verwachting 

betaald zal worden. De dossierreserve van de herverzekerde schades wordt per schade 

gecorrigeerd met de factor voor verwachte betalingen. Vervolgens wordt per schadegeval de 

herverzekerde voorziening berekend op basis van deze, met de factor voor verwachte betalingen 

gecorrigeerde, dossierreserves. Vervolgens wordt er alleen onder Solvency II een IBNER 

opgenomen voor de twee meest recente jaren en een inschatting gemaakt van de cashflows. Deze 

cashflows worden verdisconteerd en er wordt een afslag voor verwachte verliezen toegepast.  

AOV is herverzekerd middels een quota share contract. Hierbij geldt dat het herverzekerde 

percentage per lopende schade bekend is. Deze percentages worden toegepast op de 
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best estimate-voorziening per schadegeval om te komen tot de herverzekerde voorziening. De 

best estimate-VPU-voorziening ligt onder Solvency II-grondslagen hoger dan onder de 

jaarrekeninggrondslagen omdat in de jaarrekening 3% rekenrente wordt gebruikt en in Solvency 

de voorgeschreven rentetermijnstructuur. Het aandeel herverzekering is daarom hoger onder de 

Solvency II-waardering.  

 Technische voorzieningen Univé Her 

De technische voorziening voor Univé Her bestaat uit diverse onderdelen, die we separaat 

toelichten in deze paragraaf. Allereerst wordt een samenvatting gegeven van de Solvency II 

technische voorzieningen per eind 2019. Hierbij wordt tevens een onderbouwing gegeven bij de 

belangrijkste waarderingsverschillen met de technische voorzieningen op de jaarrekeningbalans. 

Samenvatting 

In tabel 19 wordt per risicomodule de technische voorziening getoond, waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen jaarrekeningbalanswaardering en Solvency II-waardering. 

Tabel 19: Bruto technische voorzieningen jaarrekeningbalanswaardering en Solvency II-waardering (x € 1.000)  

  Jaarrekening- 
balanswaardering 

Herwaardering Solvency II-
waardering 

Niet-proportionele 
schadeherverzekering 

      

Schadevoorziening 11.118  -217  10.901 

Risicomarge 0  3.379  3.379 

Premievoorziening 0  -5.820  -5.820 

Totaal niet-proportionele 

schadeherverzekering 
11.118   -2.658  8.460 

      

Herverzekering van Zorg als Leven       

Schadevoorziening 9.424   1.781  11.204 

Risicomarge 0  36  36 

Premievoorziening 3.072  0    3.072 

Totaal herverzekering van Zorg als Leven 12.496  1.817  14.312 

      

Totaal voorzieningen Univé Her 23.614 -841 22.772 

 

Het belangrijkste verschil tussen de jaarrekeningwaardering en de Solvency II-waardering van de 

schadevoorziening is de prudentiemarge die wordt meegenomen in de jaarrekeningwaardering, 

terwijl de technische voorziening onder Solvency II wordt berekend volgens een best estimate-
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benadering. Verder wordt in de Solvency II-waardering discontering van kasstromen toegepast. Dit 

wordt niet gedaan in de jaarrekeningwaardering.  

Bij de waardering van de premievoorziening onder Solvency II worden verwachte resultaten voor 

toekomstige premie en verwachte resultaten voor de onverdiende premievoorziening 

meegenomen. 

Univé Her stelt de technische voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen onder Solvency II vast 

als de som van de best estimate en de risicomarge.  

De best estimate is gedefinieerd als het kansgewogen gemiddelde van de toekomstige 

kasstromen, gewaardeerd tegen de voorgeschreven risicovrije rentecurve van Solvency II. Bij het 

vaststellen van de best estimate worden toepasselijke en relevante actuariële en statistische 

methoden gehanteerd.  

De technische voorzieningen van Univé Her bestaan uit de volgende componenten:  

a Schadevoorziening 

a Premievoorziening 

b Voorziening schadebehandelingskosten 

c Risicomarge 

Dit betekent dat de best estimate en risicomarge separaat worden geschat en dat tevens een 

voorziening wordt vastgesteld voor de kosten van de afwikkeling van de verplichtingen gedurende 

de looptijd van de verplichtingen.  

Voor alle verzekeringsverplichtingen van Univé Her geldt dat in de best estimate-berekeningen de 

Solvency II-rentetermijnstructuur van EIOPA wordt toegepast op de verwachte kasstromen. Op de 

rentetermijnstructuur wordt exclusief volatility adjustment toegepast.  

Schadevoorziening 

 

Niet-proportionele schadeherverzekering 

Voor het schatten van de eindlast voor alle schadejaren maken we gebruik van standaard 

actuariële methodieken die hieronder worden toegelicht. 

De voorziening wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van een afwikkeldriehoek van historische 

schades. Met deze driehoek worden afwikkelfactoren van betalingen vastgesteld door middel van 

de chainladder-methode. Met behulp van de chainladder-methode worden ontwikkelingsfactoren 

(development factors) bepaald waarmee kasstromen worden ingeschat, en ook de cashflows van 

de vorderingen op de herverzekeraars. 
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Kasstromen 

De kasstromen worden contant gemaakt met de actuele Solvency II-rentecurve om tot de best 

estimate-schadevoorziening te komen. 

Herverzekering van Zorg als Leven 

Univé Her hanteert voor de schadevoorziening voor AOV enkel een voorziening periodieke 

uitkering (VPU) voor de lopende schadegevallen. Er is geen sprake van een IBNR voor eventuele 

nameldingen. 

Voorziening schadebehandelingskosten 

De voorziening schadebehandelingskosten is onderdeel van de totale schadevoorziening van Univé 

Her. Tabel 20 toont de voorziening schadebehandelingskosten per 2019. 

Tabel 20: Voorziening schadebehandelingskosten als onderdeel van de totale schadevoorziening (x € 1.000)  

  Schadevoorziening Waarvan schade-
behandelingskosten 

% van schade- 
voorziening 

Totaal schadevoorzieningen Univé Her 22.105 178 0,81% 

 

Conform artikel 31 van de Solvency II-richtlijnen houden we in de best estimate-voorzieningen 

rekening met de volgende kosten: 

• beheerskosten 

• kosten van vermogensbeheer 

• kosten van schadebeheer (schadebehandelingskosten) 

• verwervingskosten 

Premievoorziening 

De berekening van de best estimate-premievoorziening voor de niet-proportionele 

schadeherverzekeringsproducten van Univé Her vindt plaats conform de simplificatie in de 

Technische bijlage III van de richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen 

(EIOPA-BoS-14/166 NL). In richtsnoer 72 staat dat voor de berekening van de premievoorziening, 

conform artikel 36 lid 2 van de Gedelegeerde Verordeningen, gebruik mag worden gemaakt van de 

volgende simplificatie: 

 

Beste schatting voorziening = CR * VOP + (CR - 1) * PVFP + AER * PVFP4 
 

Waarbij: 

 
4  Waarbij het tweede deel van de berekeningsformule ‘(CR-1) * PVFP + AER * PVFP’ gelijk is aan de verwachte winst uit 

toekomstige premie (de zogenaamde EPIFP). 
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CR: Verwachte Combined Operating Ratio voor aankomend jaar 

VO: Voorziening Onverdiende Premie (jaarrekeningbalans) 

PVFP: Contante waarde van toekomstige premies 

AER: Verwachte acquisitiekostenratio voor aankomend jaar 

 

Risicomarge 

De risicomarge wordt onder Solvency II bepaald volgens de cost of capital-methode. De 

risicomarge dient als compensatie voor het ter beschikking stellen van het aanwezig eigen 

vermogen. Dit betekent dat de risicomarge de kosten moet dekken van het kapitaal dat gedurende 

de looptijd van de verzekeringen moet worden aangehouden om aan de solvabiliteitseis te 

voldoen.  

De risicomarge wordt voor alle branches van Univé Her op totaalniveau berekend. De berekening 

is gebaseerd op vereenvoudigingsmethode 2.  

Herverzekeringsvorderingen 

Een deel van de bruto (schade- en premie)voorziening kan op herverzekeraars worden verhaald en 

wordt als vordering uit herverzekering (aandeel in technische voorzieningen) verantwoord op de 

balans. In tabel 21 zijn de herverzekeringsvorderingen per 2019 opgenomen. 

Tabel 21: Herverzekeringsvorderingen 2019 jaarrekeningbalanswaardering versus Solvency II-waardering (x € 1.000)  

  
Jaarrekening- 
balanswaardering 

Herwaardering Solvency II-
waardering 

Niet-proportionele schadeherverzekering 4.667 -3.509 1.158 

Herverzekering van Zorg als Leven 12.496 1.714 14.210 

Totaal Univé Her  17.163 -1.795 15.368 

 

4.3 Overige schulden  

 Informatie over de waardering van andere verplichtingen (richtsnoer 31) 

Anders dan bij de andere latente belastingvoorzieningen als gevolg van de andere waardering van 

activa en passiva onder Solvency II, zijn er bij de kortlopende passiva geen verschillen met de 

jaarrekeningbalansen. Kortlopende passiva worden conform de jaarrekeningbalans gewaardeerd 

tegen nominale waarde. Dit betreft:  

• schulden uit directe verzekering 

• schulden uit herverzekering 

• overige schulden 
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• overlopende passiva 

4.4 Alternatieve waarderingsmethode 

 Terreinen en gebouwen (eigen gebruik) (20.250)  

Dit betreft de panden waarin Coöperatie Univé en haar dochters gedurende 2019 zijn gehuisvest. 

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 de 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 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 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 waardecorrecties worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Tevens is 

een herwaarderingsreserve gevormd voor het geval de waarde meer bedraagt dan de 

oorspronkelijke aanschafprijs vermeerderd met eventuele investeringen. 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.  

 Investeringsfondsen (15.340) 

Dit betreft de participatie in het beleggingsfonds Fagoed Erfpacht. De reële waarde hiervan wordt 

bepaald op basis van de nettovermogenswaarde zoals gerapporteerd door de fondsbeheerder. 

Deze nettovermogenswaarde wordt bepaald door van alle contracten de netto contante waarde 

van de gekapitaliseerde canoninkomsten tot het terugkoopmoment en de contante waarde van de 

terugkoopsom bij het eerstvolgende terugkoopmoment bij elkaar op te tellen. 

 Deelnemingen (392) 

Dit betreft de deelneming in Dispatch Nederland B.V. waarvan het aandeel in het eigen vermogen 

volgens de jaarrekeninggrondslagen van Dispatch Nederland B.V. is berekend. 

4.5 Overige informatie 

 Overige materiële informatie  

Anders dan de genoemde verschillen zijn er geen andere waarderingsmethodes gebruikt dan in de 

jaarrekeningbalans.  
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 Informatie over Gedelegeerde Verordeningen 

Er is geen sprake van een matchingsopslag (MA) in lijn met artikel 77b van de Solvency II-richtlijn. 

Er is ook geen sprake van een volatiliteitsaanpassing (VA, artikel 77b van de Solvency II-richtlijn), 

overgangsmaatregel voor de risicovrije rentetermijnstructuur (artikel 308c van SII), of 

overgangsaftrek voor de technische voorzieningen (artikel 308d van SII). Daarom is hier geen 

nadere toelichting opgenomen. Er wordt geen correctie voor verliescompensatievermogen in de 

technische voorzieningen toegepast (artikel 206 DA). 

 Additionele informatie voor groepen 

 

Intragroepstransacties 

 

Significante en zeer significante intragroepstransacties en significante risicoconcentraties 

Met het oog op de aanmerking als significante, zeer significante intragroepstransacties of 

significante risicoconcentraties die moet worden gerapporteerd heeft DNB kwantitatieve 

rapportagedrempels vastgesteld. Hierdoor dient u de volgende rapportagedrempels te hanteren 

en is sprake van: 

1 Een significante intragroepstransactie of significante risicoconcentratie, wanneer de totale 

concentratie van uw verzekeringsgroep op een tegenpartij, voor alle onderdelen van de groep, 

in totaal groter is dan 10% van het solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) van de groep. 

2 Een significante intragroepstransactie wanneer een transactie groter is dan 5% van de laagste 

SCR van zowel direct als indirect betrokken verzekeraars die deel uitmaken van de groep. 

3 Een zeer significante intragroepstransactie wanneer een transactie groter is dan 10% van de 

laagste SCR van zowel direct als indirect betrokken verzekeraars die deel uitmaken van de 

groep. 

Groepsverhoudingen  

In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé zijn tevens de overige 

groepsmaatschappijen van de Coöperatie Univé opgenomen:  

• Coöperatie Univé U.A., Zwolle (hoofd van de groep) 

• Univé Services B.V., Zwolle  

• N.V. Univé Schade, Zwolle  

• N.V. Univé Her, Zwolle  

• Univé Diensten B.V., Zwolle  

• Stichting Univé Rechtshulp, Zwolle (geen deelneming, wel overwegende zeggenschap)  

De Stichting Univé Helpt wordt niet meegenomen in de consolidatiekring van Univé Groep, omdat 

de activiteiten van de Stichting een ander karakter kennen en geen deel uitmaken van de 

verzekeringsactiviteiten van Univé Groep. Tevens is er sprake van activiteiten met een gering 
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belang, dat niet materieel is ten opzichte van de omvang van de verzekeringsactiviteiten van Univé 

Groep.  

Verbonden partijen  

Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé en de partijen waarop een groepsmaatschappij 

van Coöperatie Univé direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden 

partij van Coöperatie Univé. Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie 

Univé of op één van haar groepsmaatschappijen worden eveneens aangemerkt als verbonden 

partij van Coöperatie Univé. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het 

management van Univé Schade en Univé Her, of Coöperatie Univé en nauwe verwanten zijn 

verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor 

zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de 

aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van 

het inzicht. 

Transacties verbonden partijen  

De kostendoorbelasting van Univé Services B.V. aan alle groepsmaatschappijen geschiedt tegen 

werkelijke kosten. Er is geen sprake van een winstopslag. N.V. Univé Her is de enige 

herverzekeraar voor zowel de Regionale Univé’s als voor N.V. Univé Schade. 

Statutaire reserves – Geoormerkt vermogen  

De statutaire reserves betreffen alleen het geoormerkt vermogen. Conform artikel 38 van de 

statuten is bij de fusie tussen Coöperatie Univé Her U.A. en Coöperatie Univé het vermogen van 

Coöperatie Univé Her U.A. ad € 70.702 als geoormerkt vermogen in Coöperatie Univé bestemd. De 

Raad van Bestuur kan op voorstel van de Univé Formule Adviesraad besluiten tot aanwending van 

(een deel van) het geoormerkt vermogen voor investeringen ten behoeve van de Regionale 

Univé’s, dan wel tot overboeking van (een deel van) het geoormerkt vermogen op de gezamenlijke 

ledenrekening respectievelijk de individuele ledenrekeningen van de Univé Her-leden. De Raad 

van Bestuur kan daarnaast, indien een Univé Her-lid financiële ondersteuning van Coöperatie 

Univé krijgt of heeft gekregen, besluiten om – mits deugdelijk gemotiveerd en na advies van de 

Univé Formule Adviesraad – deze financiële ondersteuning geheel of gedeeltelijk ten laste te 

brengen van het geoormerkt vermogen. Het saldo wordt verhoogd of verlaagd overeenkomstig de 

stijging of daling die de Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’ van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek vertoont ten opzichte van ultimo 2015. 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen  

Fiscale eenheid  

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met 

Coöperatie Univé U.A. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de 

belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.  
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5. Kapitaalbeheer 
5.1 Eigen vermogen 

 Informatie over het eigen vermogen 

De indeling in tiers (artikel 93 van de Solvency II-richtlijn): 

• Tier 1: Kernvermogen met in hoge mate een permanent karakter én met achterstelling. Tier 1-

vermogen kan aangewend worden om negatieve resultaten op te vangen (verliesabsorberend 

vermogen), is vrij beschikbaar en staat volledig op de balans. 

• Tier 2: Kernvermogen met een hoge mate van achterstelling. 

• Tier 3: Overig kernkapitaal en aanvullend kapitaal. 

Het in aanmerking komend eigen vermogen is bepaald rekening houdend met de tiering-limieten 

zoals opgenomen in artikelen 98 en 99 van de Solvency II-richtlijn en artikel 82 van de 

Gedelegeerde Verordening.  

Het in aanmerking komend eigen vermogen op groepsniveau is berekend met inachtneming van 

classificatie van het eigen vermogen op groepsniveau naar tiers volgens dezelfde principes naar 

tiers als op soloniveau. 

Het vermogen van Coöperatie Univé bestaat voor € 50,7 miljoen uit geoormerkt vermogen. In 

artikel 36.3 van de statuten staat vermeld dat in geval van ontbinding een eventueel batig saldo na 

vereffening zal worden uitgekeerd aan de Regionale Univé’s. Daarnaast kan het bestuur op 

voorstel van de Univé Formule Adviesraad en mits deugdelijk gemotiveerd besluiten tot 

aanwending van (een deel van) het geoormerkt vermogen voor investeringen ten behoeve van de 

Regionale Univé’s dan wel tot overboeking van (een deel van) het geoormerkt vermogen op de 

gezamenlijke ledenrekening respectievelijk de individuele ledenrekeningen van de Univé Her-

leden (artikel 36.4). Tot slot kan op grond van artikel 5.8 van de Univé Formule in geval van 

financiële ondersteuning van een Regionale Univé het bestuur besluiten, mits deugdelijk 

gemotiveerd en na advies van de Univé Formule Adviesraad, deze financiële ondersteuning geheel 

of gedeeltelijk ten laste te brengen van het geoormerkte vermogen (artikel 36.5). 

Momenteel is er geen onderscheid gemaakt tussen het vermogen dat wel en dat niet aangewend 

kan worden voor investeringen. Al het geoormerkt vermogen is nu als tier 1-kapitaal ingedeeld.  

Het vermogen dat de SCR afdekt bestaat volledig uit tier 1-vermogen. Hiermee wordt ruimschoots 

voldaan aan de 33%-eis voor tier 1-vermogen onder Solvency II. 
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 Kapitaalbeleid 

N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her moeten als zelfstandige onderneming in staat zijn om een 

financieel gezonde bedrijfsvoering te voeren. Beide bedrijfsonderdelen dienen daartoe toereikend 

gekapitaliseerd te zijn. Coöperatie Univé U.A. draagt zorg voor de continuïteit van Univé Groep en 

dient voldoende kapitaal aan te houden om het kapitaal van haar dochtermaatschappijen indien 

noodzakelijk te versterken door een bijstorting.  

De interne doelsolvabiliteitsnormen worden hiertoe toereikend geacht. De interne 

doelsolvabiliteitsnorm van Univé Groep is vastgesteld op een SCR-ratio van 200%. Deze norm 

correspondeert met een AA rating afgeleid van het Solvency II-standaardmodel. De interne 

doelsolvabiliteitsnorm van Univé Schade is vastgesteld op een SCR-ratio van 150%. Deze is 

gebaseerd op de noodzakelijk geachte buffer om de entiteiten N.V. Univé Schade en N.V. Univé 

Her te kunnen ondersteunen. De aanwezige buffer bij Coöperatie Univé is voldoende om de 

entiteiten te kunnen ondersteunen in ORSA-stressscenario’s. De interne minimale 

doelsolvabiliteitsnorm is zodanig vastgesteld dat deze toereikend is om de zwaarste catastrofe van 

de volgende catastrofes op te kunnen vangen: 

• de schade van een eerste en tweede landelijke storm 

• de schade van één grote regionale storm 

 

De interne doelsolvabiliteitsnorm dient toereikend te zijn om de schade zoals opgenomen in de 

risicobereidheid ten aanzien van de interne minimale solvabiliteitsnorm aangevuld met een opslag 

die voldoende is om met een kans van 80% fluctuaties in de schadelast te kunnen opvangen.  

Uit de samenhang tussen de doelsolvabiliteitsnormen volgt dat binnen Coöperatie Univé een 

veiligheidsmarge voor de verzekeringsentiteiten wordt aangehouden. Per eind 2019 bedraagt dit 

minimale doelvermogen binnen Coöperatie Univé (enkelvoudig) € 97,7 miljoen. Het aanwezige 

vermogen conform de enkelvoudige balans van Coöperatie Univé. bedraagt € 374,3 miljoen. 

Hiervan is € 50,7 miljoen geoormerkt vermogen ten behoeve van Regionale Univé’s. 

De interne doelsolvabiliteitsnormen zijn vastgelegd in het kapitaalbeleid. Het kapitaalbeleid is in 

2019 herijkt. Coöperatie Univé hanteert interne maximale solvabiliteitsnormen als grens voor 

uitbetaling van dividend door Univé Schade en Univé Her aan Coöperatie Univé. De interne 

maximale solvabiliteitsnorm van N.V. Univé Schade bedraagt 165% en voor N.V. Univé Her 

bedraagt de interne maximale solvabiliteitsratio 260%. De interne maximale solvabiliteitsnormen 

gelden als grens voor uitbetaling van dividend aan Coöperatie Univé U.A. 

De solvabiliteitsratio van N.V. Univé Schade is gelijk aan 159%. De solvabiliteitsratio bevindt zich 

boven de interne minimale solvabiliteitsnorm voor N.V. Univé Schade van 135% en boven de 

interne doelsolvabiliteitsnorm van 150%. 
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De solvabiliteitsratio van N.V. Univé Her is gelijk aan 231%. De solvabiliteitsratio bevindt zich 

boven de interne minimale solvabiliteitsnorm voor N.V. Univé Her van 200% en onder de interne 

doelsolvabiliteitsnorm van 240%. 

Er is over het verslagjaar geen sprake van een dividenduitkering door Univé Schade en Univé Her 

op basis van toepassing van het kapitaalbeleid. 

 Solvabiliteitspositie  

Vanaf 2016 wordt de solvabiliteitspositie op basis van het Solvency II-raamwerk gerapporteerd. 

Tabel 22 toont de solvabiliteitspositie van Univé Groep, Univé Schade en Univé Her conform 

Solvency II-grondslagen per eind 2019. Bij de berekeningen is de Solvency II-standaardformule5 

gehanteerd. 

Tabel 22: Solvabiliteitspositie Solvency II per 31 december 2019 (x € 1.000) 

 
Univé Groep Univé Schade Univé Her 

Eigen vermogen (EV)  € 718.561 € 266.832 € 76.189 

Solvabiliteitskapitaalsvereiste (SCR) € 220.909 € 167.345 € 33.053 

Solvabiliteitsratio (EV/SCR)  325% 159% 231% 

Interne doelsolvabiliteitsnorm 200% 150% 240% 

Interne minimale solvabiliteitsnorm 150% 135% 200% 

 

De solvabiliteitsratio geeft het aanwezig eigen vermogen gedeeld door het vereiste vermogen 

weer. De solvabiliteitsratio voor Univé Groep ligt boven de interne doelsolvabiliteitsnorm. De 

solvabiliteitsratio voor Univé Schade ligt boven de interne doelsolvabiliteitsnorm. 

Ontwikkeling solvabiliteitsratio in 2019 

De solvabiliteitsratio van Univé Groep is in 2019 is toegenomen naar 325% (309%). Dit is met name 

veroorzaakt door een toename van de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) gecombineerd met een 

sterkere toename van het in aanmerking komend eigen vermogen. De toename van de SCR wordt 

voornamelijk veroorzaakt door een toename van het marktrisico. Daar staat tegenover dat de SCR 

 
5 Voor de SCR-berekeningen zijn de technische specificaties van de Gedelegeerde verordeningen gehanteerd. Er wordt geen 

gebruikgemaakt van overgangsmaatregelen. Voor de berekening van de risicomarge wordt vereenvoudiging 2 toegepast.  
 
In de SCR-berekening wordt het verlies absorberend vermogen van toekomstige belastingen (Loss Absorbing Capacity of 
Deferred Taxes (LACDT)) in mindering gebracht als adjustment. Voor N.V. Univé Schade en N.V. Univé Her is de LACDT gelijk 
aan de uitgestelde belastingverplichting op de SII-balans. De LACDT voor Univé Groep wordt opgebouwd uit de LACDT van de 
solo-entiteiten conform richtsnoer 22 van Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen 
en uitgestelde belastingen. De adjustment is hierbij minimaal.  
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voor het zorgrisico een afname kent en het verliesabsorberend vermogen van latente belasting 

toeneemt, waardoor de stijging van het marktrisico deels gecompenseerd wordt. 

De solvabiliteitsratio van Univé Schade is per ultimo 2019 159% (2018: 138% ). In 2019 is de 

solvabiliteitsratio toegenomen. De SCR is gedaald en het eigen vermogen is gestegen en daardoor 

stijgt de SCR ratio met 21 procentpunten van 138% naar 159%. De toename van het eigen 

vermogen wordt met name veroorzaakt door een positief beleggingsresultaat en een positief 

verzekeringstechnisch resultaat. De afname van de SCR wordt met name veroorzaakt door afname 

van het zorgrisico, een toename van het marktrisico en een toename van de belasting correctie 

(LAC DT). 

De solvabiliteitsratio van Univé Her is per ultimo 2019 231% (2017: 217%). In 2019 is de 

solvabiliteitsratio per saldo toegenomen. De toename van de solvabiliteitsratio is het gevolg van 

de toename van het in aanmerking komend eigen vermogen, dit wordt veroorzaakt door het 

positieve resultaat over 2019. Dit positieve resultaat is het gevolg van een positief 

beleggingsresultaat en van een lagere schadelast dan verwacht. De solvabiliteitskapitaalvereiste 

(SCR) is licht toegenomen. De toename van de SCR wordt met name veroorzaakt door de toename 

van het schaderisico, vooral door een toename van het catastroferisico. 

5.2 Gebruik van de submodule aandelenrisico op basis van looptijd bij de 
berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste 

Niet van toepassing. De submodule aandelenrisico wordt niet gebruikt bij de berekening van het 

solvabiliteitskapitaalvereiste. 

5.3 Verschillen tussen de standaardformule en gebruikt intern model 

Niet van toepassing. Er zijn geen verschillen tussen de standaardformule en de gebruikte interne 

modellen, omdat er geen interne modellen gebruikt worden. 

5.4 Niet-naleving van het minimumkapitaalvereiste en niet-naleving van 
het solvabiliteitskapitaalvereiste 

Niet van toepassing. Univé Groep past in haar kapitaalbeleid de berekeningsregels ten aanzien van 

het minimumkapitaalvereiste en het solvabiliteitskapitaalvereiste toe conform de wettelijke eisen 

die Solvency II stelt. Er is derhalve geen sprake van niet-naleving van de kapitaaleisen. 
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5.5 Overige informatie 

Niet van toepassing. Naast de in hoofdstuk 5 geïdentificeerde aandachtspunten is er ten aanzien 

van het kapitaalbeleid geen overige informatie die aan de gebruikers van het rapport dient te 

worden medegedeeld. 


