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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.  

 

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. 
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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 

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 
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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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Univé Groep en de Regionale Univé’s 

vormen samen de Univé Formule. Zij 

werken op organisatorisch vlak nauw 

samen. In juridische zin staan Univé 

Groep en de Regionale Univé’s los van 

elkaar: de Regionale Univé’s zijn 

zelfstandige rechtspersonen.  

 

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). Daaronder vallen de 

dochterondernemingen N.V. Univé 

Schade, N.V. Univé Her, Univé Diensten 

B.V. en Univé Services B.V. Coöperatie 

Univé is bestuurder van twee stichtingen: 

Stichting Univé Rechtshulp en Stichting 

Univé Helpt. Daarnaast is in 2019 

Stichting Univé Buurtfonds 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. 

 

  



 

 

 

 
16  Jaarverslag 2019 | Organogram 

 

 
Per 1 januari 2020
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De geschiedenis van Univé Dichtbij begint met het ontstaan van diverse onderlinge 

brandwaarborgmaatschappijen in vier regio’s. De oudste voorloper van Univé Dichtbij is 

in 1815 opgericht, waarbij agrariërs zich verenigden om de brandrisico’s voor hun 

boerderijen te dragen. Twee eeuwen later is dát nog steeds de essentie van coöperatief 

verzekeren: het onderling delen van risico’s. Coöperatief verzekeren zit in onze genen. Als 

zelfstandig brandverzekeraar biedt Univé Dichtbij u de mogelijkheid om de risico’s voor 

uw woning te delen met andere leden. Het voorkomen en beperken van risico’s hangt 

hier onlosmakelijk mee samen. Ook voor grip op andere onzekerheden kunnen onze 

leden bij ons terecht. Of het nu gaat om een consument, agrariër of MKB-er. Wij staan 

voor hen klaar! 

 

Met 23 winkels zijn we actief in de provincies 

Utrecht, Noord-Holland, Gelderland, Drenthe, 

Overijssel, Flevoland en Friesland. Daarmee is 

Univé ook voor u letterlijk dichtbij. Onze 

medewerkers wonen in de regio waar zij 

werken. Dat betekent dat zij uw taal of dialect 

spreken en weten wat er speelt in uw 

omgeving.  

 

Door de rechtsvoorgangers van Univé Dichtbij 

werd telkens, zonder de coöperatieve 

grondslag prijs te geven, tijdig geanticipeerd op 

de ontwikkelingen in de markt, waardoor Univé 

Dichtbij op dit moment een solide financiële 

basis kent, alsook een goede marktpositie. 

 



 

 

 

 
19  Jaarverslag 2019 | Heden, verleden, toekomst 

 

Univé Dichtbij Advies B.V. bemiddelt in haar 

werkgebied als regionale Univé voor N.V. Univé 

Schade en N.V. Univé Zorg (distributie-

overeenkomst met Coöperatie VGZ U.A.). Naast 

de bemiddeling bij deze Univé gelabelde 

producten bemiddelt zij ook voor de eigen 

brandverzekeraar Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. en een tal van andere 

aanbieders van (complexe) financiële 

producten. 

 

Univé Dichtbij is onderdeel van de Univé-

organisatie. Samen met 8 andere regionale 

Univé’s en de landelijke Univé Groep opereren 

we onder de vlag en merkbelofte van Univé: de 

Univé Formule. De landelijke Univé organisatie 

en de regionale Univé’s werken hiertoe nauw 

samen. Dit gebeurt onder meer op basis van 

een lidmaatschapsrelatie, een 

samenwerkingsovereenkomst Univé Formule, 

bemiddelingsovereenkomsten, 

herverzekeringsovereenkomsten en overleg 

binnen de Univé Formule.  

 

Elkaar helpen, en zekerheid bieden aan onze 

klanten. Dat is waar Univé voor staat. Univé is 

een coöperatie en elkaar helpen zit in ons DNA. 

We helpen elkaar risico’s te voorkomen, 

gevolgen te beperken en onzekerheden weg te 

nemen. Wij doen dit voor ruim 272.000 relaties 

met ruim 965.000 polissen.  

 

Het bieden van zekerheid gaat verder dan 

verzekeren alleen. Het bieden van zekerheid 

begint bij het voorkomen van leed, schade 

en/of letsel en het beperken van de gevolgen. 

Deze rol neemt Univé Dichtbij zeer serieus in de 

transitie van verzekeraar naar zekerheidsmerk. 

Voorkomen en beperken doen we vanuit het 

credo: ‘iedere verzekeraar kan na een inbraak 

de waarde van een gestolen televisie 

vergoeden, maar je niet meer veilig voelen in je 

eigen huis is iets wat niet te verzekeren is. Dat 

is alleen te voorkomen.’  

 

De rol die Univé Dichtbij hierin vervult gaat 

terug naar de oprichting in 1815. De agrariërs 

die zich destijds hebben verenigd, spraken niet 

alleen af dat zij samen de risico’s zouden 

dragen die men niet alleen zou kunnen dragen; 

zij spraken ook af om elkaar te helpen met het 

voorkomen van brand en voerden vanuit die 

gedachte bijvoorbeeld periodieke 

hooibroeimetingen bij elkaar uit. Vandaar ook 

dat de huidige strategie van Univé samengevat 

wordt in de tekst “Terug naar de kracht van 

Univé”. 

 

De nieuwe Univé producten Veilig Wonen en 

Veilig Online bieden beide oplossingen die 

invulling geven aan de behoefte naar zekerheid. 

Om deze strategie ook vorm te geven in het 

zakelijke segment, is Univé Dichtbij in 2019 

gestart met de ontwikkeling van de propositie 

Veilig Ondernemen. 

Van oudsher zijn we geworteld in de regio. En 

daar zitten we nog steeds: er zijn 8 Regionale 

Univé’s, met in totaal zo’n 110 winkels in heel 

Nederland. Univé Groep heeft twee 

hoofdvestigingen, in Assen en Zwolle. 

 

Univé Dichtbij kent een netwerk van 23 winkels. 

Univé Dichtbij heeft één hoofdvestiging, in  
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Heerenveen. We zijn letterlijk dichtbij onze 

klanten en kunnen daardoor slim 

gebruikmaken van lokale expertise.  

 

Naast ons lokale winkelnetwerk sluiten we 

graag aan bij de verschillende 

contactbehoeften van onze leden. Deze 

behoeften zijn in een uitgebreid 

marktonderzoek uitgevraagd, om te kunnen 

concluderen dat de eerder ingezette omni-

channel strategie zeer goed aansluit bij de 

behoeftes van onze leden. Voor impactvolle 

zaken bezoeken onze leden graag de winkel, 

voor de wat minder impactvolle zaken is er ook  

 

behoefte aan digitale kanalen als web, app, live-

chat en whatsapp. Om onze leden nog beter te 

bedienen wordt er door ons in 2020 een 

volledig nieuw adviescentrum geopend in 

Zwolle. 

Elkaar helpen betekent voor ons ook: 

investeren in maatschappelijke lokale 

initiatieven. Een voorbeeld daarvan is 

nietvoormezelfalleen.nl, een online netwerk 

voor ruim 800.000 vrijwilligers in de mantelzorg 

en (thuis)zorg. Univé is partner in dit netwerk. 
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Op deze manier helpen we mensen dichtbij, in 

hun eigen omgeving. En zo kunnen zij elkaar 

helpen. We steunen een groot aantal goede 

doelen en projecten die een groot publiek 

aanspreken in ons werkgebied. Het gaat daarbij 

bij voorkeur om projecten en goede doelen 

waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar ruimte 

is voor persoonlijk contact, dichtbij huis. 

Daarmee maken we samen de leefomgeving 

van onze leden nog leuker.  

 

De meest recente voorbeelden hiervan zijn 

tegenwoordig te vinden op ons ‘Samen in…’ 

platform. Lokale initiatieven in en rondom 

Emmen zijn bijvoorbeeld te vinden op 

www.sameninemmen.nl, voor Dokkum op 

www.samenindokkum.nl, enzovoort. 

 

Daarnaast investeren we in kennisoverdracht 

door actief lokale en regionale organisaties en 

communities te helpen op het gebied van 

voorkomen van risico’s en het beperken van 

eventuele vervelende gevolgen indien zich een 

risico voordoet. En, als er toch schade is, 

regelen we dat gewoon op basis van duidelijke 

verzekeringsvoorwaarden. 

 

Onze klanten zijn positief over Univé. Zo stegen 

we in 2019 licht naar een 7,7 in het onderzoek 

‘Verzekeraars in Beeld’. Hierin beoordelen 

klanten hun verzekeraar onder meer op de 

onderdelen vertrouwen, tevredenheid, 

deskundigheid en klantgerichtheid. In 2017 was 

dit nog een 7,5 en in 2018 een 7,6. 

 

De klanttevredenheid, contacttevredenheid 

(CTO) en aanbevelingsfactor (NPS) zijn ook 

belangrijke graadmeters voor Univé Dichtbij. 

Univé Dichtbij scoort hoog op klant- en 

contacttevredenheid (8,26) en NPS (31,38) 

dankzij haar betrokken en tevreden 

medewerkers. 

 

 

http://www.sameninemmen.nl/
http://www.samenindokkum.nl/
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We zijn vastberaden in onze missie: ont-leed-ing. Univé als zekerheidsmerk. Wij geloven 

dat je leed kunt voorkomen of beperken, maar niet kunt verzekeren. Voorkomen en 

beperken staat bij ons voorop. We hebben geluisterd. Naar de klant en naar de 

medewerker. We maakten keuzes! Keuzes die ons in staat stellen het nóg beter te doen. 

Ook boekten we goede resultaten. We zijn een financieel gezond en solide onderneming. 

We zijn Univé Dichtbij! Het is met groot genoegen u hierbij het verslag van de Raad van 

Bestuur over 2019 te presenteren. 
 

Afgelopen jaar zijn we gestart invulling te geven 

aan onze nieuwe positionering: Univé als 

zekerheidsmerk. Kortom: meer focus op de 

risico’s en het voorkomen van schade. 

Voorkomen, beperken, verzekeren. Alles draait 

namelijk om het waarborgen van de zekerheid 

van een zorgeloos leven. De zekerheid dat je 

wordt geholpen en ontzorgd bij wat er echt toe 

doet, alles dat impact heeft op jouw veiligheid, 

gezondheid en financiële toekomst. 

Beschermen wat belangrijk is en risico’s 

verkleinen. Het zit in alles dat we doen. Soms 

adviezen of tips, soms verzekeringsproducten, 

soms nieuwe initiatieven zoals “bundels”. Wij 

helpen. Door de juiste vragen te stellen krijgen 

we inzicht en helpen we klanten bewuste 

keuzes te maken. Onze gezamenlijke missie is 

‘ont-leed-ing’. Wij geloven dat je leed kunt 

voorkomen of beperken, maar niet kunt 

verzekeren. 

Voor ons staat de lokale gemeenschap centraal. 

Univé Dichtbij is een coöperatie. Elke klant die 

een verzekering heeft bij Univé Dichtbij, is ook 

lid van de Coöperatie. We staan volop in 

verbinding met onze klanten. Via onze 

Ledenraad, maar ook via onze Regioteams. In 

2019 waren wij bijvoorbeeld gastheer voor 25 

klantevents, waarbij we 1.699 mensen 

inspireerden om leed te voorkomen en om 

schade te beperken. Met deze klantevents 

leggen we de verbinding tussen onze 

‘‘Onze missie is  
‘ont-leed-ing’’’ 
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coöperatieve waarden (‘eerlijk zakendoen’ en 

‘omzien naar elkaar’), onze merkwaarden 

(Samen, Dichtbij, Doen!) en de bedrijfsmatige 

activiteiten die wij vanuit deze coöperatieve 

waarden ontplooien. We maakten in 2019 met 

140 enthousiaste collega’s opnieuw één groot 

feest van de Univé Familiedag in Slagharen. 

Onze leden gaven ons voor deze familiedag een 

9,4! Samen met onze leden gaven wij die dag 

€ 43.000 aan 4 goede doelen. Ook gaven we in 

2019 nog ruim € 210.000 terug aan de (lokale) 

gemeenschap.

Vanuit de essentie van  het strategisch 

programma ‘Terug naar de kracht’ en onze 

transitie naar een zekerheidsmerk, hebben we 

in 2019 belangrijke kennis opgedaan. We 

hebben ons gericht op roadshows met 

medewerkers, analyses en klantonderzoeken. 

We hebben geluisterd naar onze klanten en 

onze medewerkers. Hierop gebaseerd is in 

2019 de basis gelegd voor het realiseren van 

meer aandacht voor meer klanten. Om dit 

mogelijk te maken, besloten we tot een 

herinrichting van ons commerciële bedrijf. Ons 

commerciële hart verhuist in 2020 naar een 

nieuw kantoorpand in Zwolle. In Zwolle wordt 

een nieuw modern adviescentrum ingericht. 

Vanuit dit adviescentrum leggen en 

onderhouden wij het contact met onze klanten. 

Dit via een breed scala aan (digitale) kanalen. 

Vanuit ons nieuwe adviescentrum worden onze 

klanten bijvoorbeeld uitgenodigd voor een 

adviesgesprek in een van onze winkels. Door de 

activiteiten vanuit Zwolle vorm te geven, 

ontstaat er op onze winkels ruimte om met 

meer klanten brede adviesgesprekken te 

voeren: ‘meer aandacht voor meer klanten’. 

Welke manier van contact ook de voorkeur 

heeft: wij zijn er. Dichtbij. 

We ontwikkelden in 2019 samen met onze 

klanten ‘Veilig Ondernemen’, een innovatief 

concept dat ondernemers inzicht biedt in de 

risico’s die zij lopen en hen een totaaloplossing 

biedt om deze risico’s te voorkomen en zo 

nodig te beperken. Vanaf 1 januari 2020 wordt 

‘Veilig Ondernemen’ vanuit Univé Dichtbij 

Preventie B.V. binnen ons werkgebied 

uitgerold. ‘Veilig Ondernemen’ is: meer 

zekerheid. 

We hebben vertrouwen in het winkelconcept 

van Univé: dichtbij de klant. In 2019 hebben we 

ons huisvestingsbeleid herijkt. Op basis van dit 

beleid hebben we vervolgens kritisch gekeken 

naar de bestaande huisvesting. We maakten 

keuzes! In 2019 openden we in Lelystad en 

Veenendaal twee volledig nieuwe winkels. Sinds 

mei 2019 focussen we ons in deze winkels op 

meer aandacht voor meer klanten. We besloten 

om in Burgum te verhuizen naar een nieuw 

modern pand. Naast dat we hiermee kosten 

besparen, kunnen we in het nieuwe pand ons 

winkelconcept meer tot zijn recht laten komen. 

Ook besloten we om de winkels in Ameland en 

Vriezenveen te sluiten. Beide winkels bleken 

niet langer rendabel. Na analyse is vastgesteld 

dat de omvang van de klantportefeuille en het 

potentieel van de lokale markt te klein is om 

voldoende klanten te ontmoeten in deze 

winkels. 

‘‘We maakten keuzes!’’ 

‘‘We hebben geluisterd’’ 
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We doen het met elkaar. Univé heeft al haar 

medewerkers hard nodig: fitte, flexibele en 

vitale medewerkers. Dit wordt gefaciliteerd 

middels trainingen, opleidingen en een 

vitaliteitsprogramma. Want we vragen nogal 

wat van onze mensen. Ook nemen we onze 

medewerkers mee in wat we als Univé willen 

bereiken voor onze klanten. Univé Dichtbij is 

een aantrekkelijke werkgever. Dat blijkt wel uit 

het feit dat Univé Dichtbij zeer goed gescoord 

heeft in het Great Place to Work-onderzoek. 

Ondanks dat de organisatie volop in beweging 

is en er voor veel medewerkers iets verandert, 

vond in 2019 85% van de medewerkers Univé 

Dichtbij een ‘Great Place to Work’. Daar zijn wij 

trots op. 

 

Univé Dichtbij is een financieel gezond en solide 

bedrijf. In 2019 was er geconsolideerd sprake 

van een winst van € 11,3 miljoen na 

belastingen.  Ons brandbedrijf is sterk. Door 

een goede balans tussen premie en schade. De 

Solvency Capital Ratio (SCR-ratio) was per 

ultimo 2019 241%. Ook het bemiddelingsbedrijf 

is sterk. Ondanks dat er – vanwege de 

herinrichting van de commerciële organisatie – 

voor veel medewerkers sprake was van roerige 

tijden, presteerden we bóven onze 

commerciële doelstellingen. 

 

Inspireren vanuit de kracht van Univé Dichtbij. 

Dát is en blijft het fundament van onze 

strategie. De komende jaren borduren we voort 

op het bestaande beleid. Een beleid dat we 

doorontwikkelen. Niet om iets nieuws te 

bedenken, maar om samen verder te komen op 

grond van bestaande en waardevolle 

uitgangspunten. Voorwaarts!  

 

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we 

meer aandacht hebben voor meer klanten. 

Hiermee kunnen wij de robuustheid van onze 

organisatie waarborgen en daarmee zekerheid 

bieden aan klanten en medewerkers. 

 

Om hier inhoud aan te geven, bouwen we in 

2020 voort op de drie in 2018 vastgestelde 

pijlers: 

1. Ontwikkelen naar zekerheidsmerk; 

2. Sterk brandbedrijf; en 

3. Medewerkers staan centraal. 

 

Onze opdracht voor 2020 is om deze pijlers 

verder uit te bouwen, te optimaliseren en zo 

samen een grote stap vooruit te zetten. Bij dit 

alles houden wij aandacht voor risico’s, zodat 

we die kunnen mitigeren of (waar dat mogelijk 

is) accepteren.  

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 

‘‘Inspireren vanuit de 
kracht van Univé 
Dichtbij. Dát is en blijft 
het fundament van onze 
strategie.’’ 

‘‘We zijn een financieel 
gezond en solide bedrijf’’ 
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verdere verspreiding van het coronavirus te 

beperken. Uiteraard zullen de gevolgen van de 

wereldwijde verspreiding van het coronavirus 

ook voor ons wezenlijke impact hebben op de 

ontwikkelingen binnen ons bedrijf in het jaar 

2020.  

Wij hebben, in lijn met de richtlijnen vanuit de 

overheid, maatregelen getroffen om een 

bijdrage te kunnen leveren aan het zo veel als 

mogelijk voorkomen van de verdere 

verspreiding van het coronavirus. Onze 

medewerkers werken vrijwel volledig vanuit 

huis. Onze systemen zijn daarop berekend, een 

zeer groot deel van de werkzaamheden kunnen 

onze medewerkers ook vanuit een thuislocatie 

probleemloos blijven uitvoeren. En daarnaast 

staat een aanzienlijk deel van onze 

dienstverlening digitaal ter beschikking: we zijn 

onveranderd via de Univé-App, de telefoon en 

het internet dichtbij en bereikbaar. De 

continuïteit van de dienstverlening aan onze 

klanten blijft daarmee, ook in deze 

uitzonderlijke omstandigheden, op een hoog 

niveau geborgd.  

Hoewel de marktomstandigheden in 2020 door 

ons als zeer uitdagend worden beschouwd 

hebben wij er dan ook het volste vertrouwen in 

dat wij ook dit jaar een uitstekende 

dienstverlening aan onze klanten kunnen 

blijven bieden. Ondanks de moeilijke 

omstandigheden waarin wij als samenleving nu 

verkeren kunnen onze klanten er op 

vertrouwen dat wij, samen met onze 

medewerkers, ook in 2020 de zekerheid blijven 

bieden die zij van ons gewend zijn. 

De impact op de financiële prestaties over 2020 

is, onder meer door de onzekerheden op de 

financiële markten, op dit moment moeilijk in 

te schatten. In het hoofdstuk Toelichting op het 

financieel resultaat staat een nadere toelichting 

over de verwachtingen voor het boekjaar 2020. 

We blijven de ontwikkelingen met betrekking 

tot het coronavirus nauwgezet volgen. 

Wij zijn trots op onze medewerkers, hun inzet, 

toewijding en veerkracht. Er gebeurde veel in 

2019 en onze medewerkers gaan daar goed 

mee om. Met elkaar hebben wij in 2019 

belangrijke stappen gezet. Dat heeft de klant 

gezien en gewaardeerd. En wij ook!  

De klanttevredenheid in 2019 is gestegen naar 

een 8,26! Dat geeft vertrouwen en smaakt naar 

meer. Dank jullie wel.  

Wij zijn trots op onze klanten. Veel klanten 

waarderen ons coöperatieve gedachtegoed. 

Bestaande en nieuwe klanten. Daar zijn wij blij 

mee. 

Ook een woord van dank aan de Ledenraad, de 

Raad van Commissarissen en de 

Ondernemingsraad. Dank voor de 

constructieve gesprekken, jullie adviezen en 

jullie support op de ontwikkelde plannen. Univé 

is van ons allemaal! 

‘‘De continuïteit van de 
dienstverlening aan onze 
klanten blijft ook in deze 
uitzonderlijke 
omstandigheden, op een 
hoog niveau geborgd.’’  

‘‘Wij zijn ervan overtuigd 
dat wij met elkaar in staat 
zijn de juiste flexibiliteit te 
tonen.’’  
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De corona-crisis heeft het perspectief voor 

2020 veranderd. Dit nieuwe perspectief vereist 

flexibiliteit van alle betrokkenen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat wij met elkaar in staat zijn de 

juiste flexibiliteit te tonen. 

Van elkaar, met elkaar, voor elkaar! 

Heerenveen, 20 april 2020 

Egbert Knorren en Henne Bonestroo  
Raad van Bestuur Univé Dichtbij 



29 Jaarverslag 2019 | Kerncijfers 

Tabel 1: Kerncijfers 2019 geconsolideerd 

In € 1.000 2019 2018 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (geconsolideerd) 

Aantal leden 124.146 122.349 

Eigen vermogen 97.806 86.887 

% overige beleggingen/ (eigen vermogen + technische voorzieningen) 87,1% 77,3% 

Resultaat vóór belastingen 15.078 1.820 

Resultaat na belastingen 11.340 1.582 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 

Aantal verzekerden ultimo 124.146 122.349 

Premiestand ultimo 46.500 45.259 

Verdiende premie na aftrek van kortingen 45.493 44.792 

% herverzekeringspremie / verdiende premie 8,9% 8,7% 

Schadepercentage bruto boekjaar (incl. oude jaren) 38,1% 51,6% 

Schadepercentage netto boekjaar (incl. oude jaren) 42,7% 56,4% 

Kostenratio (kosten/ verdiende premie eigen rekening) 35,2% 34,1% 

Solvency II ratio 

Aanwezig (herberekend) kapitaal 66.544 56.896 

Kapitaalseis (SCR) 27.585 24.257 

Ratio 241% 235% 

Univé Dichtbij Advies B.V. (financieel dienstverlener) 

Aantal relaties 272.787 275.566 

Aantal polissen 965.566 966.589 

Gemiddeld aantal polissen per relatie 3,54 3,51 

Omzet assurantie- en hypotheekbemiddeling 30.054 29.011 

(waarvan geëlimineerde interne provisie) 9.193 8.589 

Waarvan Univé productlabel 93,0% 92,1% 
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Univé Dichtbij Organisatie B.V. (personeel en middelen) 

Bedrijfskosten totaal 39.117 35.492 

Afschrijvingen 279 200 

Bedrijfskosten excl. afschrijvingen 38.838 35.292 

% personeelskosten van kosten excl. afschrijvingen 72% 71% 

Aantal werkzame personen ultimo 322 340 

Aantal werkzame personen ultimo uitgedrukt in fte 275 284 

Aantal werkzame personen gemiddeld uitgedrukt in fte 278 266 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 3,7% 3,5% 
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Als Univé organiseren wij zekerheid, samen met de klant. Onze strategie richt zich op 

ongewenste risico’s voorkomen, gevolgen beperken en die voor de rest gewoon goed te 

verzekeren. Ook in 2019. Wij zijn daarbij uitgegaan van een duidelijke missie: ont-leed-ing. 

Dat wil zeggen: zorgen voor financiële gemoedsrust door klanten te helpen bewuste 

keuzes te maken ten aanzien van hun financiële doelen en het voorkomen, beperken en 

verzekeren van eventuele risico’s en gevolgen daarbij. De insteek: het bestendigen van 

Univé Dichtbij als een relevant, modern en rendabel verzekerings- en adviesbedrijf. 

 

 

Transitie 

2019 heeft sterk in het teken gestaan van de 

ontwikkeling van het adviesbedrijf. Het was het 

vervolg van het proces dat in 2018 is gestart 

met het doorleven van de strategie. Daar waar 

in 2018 het accent lag bij het met elkaar 

doorleven van de belofte die we aan onze 

klanten doen (‘zekerheidsmerk’) en ideeën 

uitwisselden hoe we deze belofte het beste 

kunnen waarmaken, lag in 2019 de focus op het 

vormgeven van de beste ideeën. 

 

Er is een klantenonderzoek uitgevoerd dat een 

beeld heeft gegeven van grote tevredenheid 

van onze particuliere en zakelijke klanten en 

van hun wensen t.a.v. onze dienstverlening. 

Daarnaast is een organisatie-breed onderzoek 

uitgevoerd naar de inrichting van het 

klantcontact en de klantbediening. Beide 

onderzoeken hebben een feitelijke verdieping 

opgeleverd die een belangrijk deel vormde in 

de onderbouwing van onze keuzes ten aanzien 

van de inrichting van het adviesbedrijf en het 

vormgeven van onze advisering. 

 

Organisatie-hacking 

Op kleine schaal zijn ideeën uitgevoerd die hun 

oorsprong vonden in het voorgaande. Twee 

nieuwe winkels zijn geopend. De werkwijze in 

deze winkels is vormgegeven op basis van de 

gemaakte keuzes ten aanzien van de inrichting 

van het adviesbedrijf en onze advisering.  
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Dat hield onder meer in dat in de winkel alles 

dat afleidt van het gesprek met de klant elders 

is georganiseerd. Zo kan men volledig focus 

hebben op het klantcontact en het brede 

adviesgesprek. Dat werd mogelijk gemaakt 

doordat in Emmeloord de binnenkomende 

telefonie en e-mail werd verwerkt. Werk dat 

meer achter de schermen wordt uitgevoerd, 

zoals voorbereidende werkzaamheden, is door 

een apart team opgepakt. 

Er is ervaring opgehaald en opgedaan met 

uitgaand bellen en telefonisch adviseren. Dit 

proactief contact werd gebaseerd op analyses 

van onze klantgegevens (‘fact based 

marketing’). Zo konden we ons initiatief qua 

inhoud en timing beter afstemmen op 

behoeften van en relevantie voor onze klanten. 

Voor grotere zakelijke relaties (‘groot mkb’) is 

ervaring opgedaan met het organiseren van 

advisering en service in één team. Dit wordt in 

2020 op grote schaal toegepast. 

 

Het plan voor de herinrichting 

Medewerkers, leidinggevenden, de 

Ondernemingsraad en de Raad van 

Commissarissen zijn het gehele jaar 

meegenomen in wat er is gedaan met hun 

input uit de roadshows 2018, de uitkomsten 

van de onderzoeken, gedachtevorming en 

keuzes ten aanzien van de inrichting van de 

organisatie. Het plan is uitgebreid 

gedocumenteerd, en er is ook een beknopte 

folder verspreid. Het centrale thema van het 

plan is: ‘meer aandacht voor meer klanten’. 

Het doel is meer klanten onze zorg te geven, 

door onze bediening af te stemmen op de 

behoeften en context van klantgroepen, 

expertise te bundelen, proactief contact te 

zoeken, onderhoudsgesprekken vooruit te 

plannen, adviseurs beter te faciliteren en 

ervoor te zorgen dat ze met meer focus op hun 

kerntaken kunnen werken, binnenkomende 

telefonie en e-mail op een centrale plek te 

organiseren, en alles wat we doen te baseren 

op feiten.  

Op deze manier kunnen we elk contact 

waardevol maken voor onze klanten. Door tijd 

en aandacht te geven aan vragen en situaties 

die veel impact hebben op klanten. Door snel, 

efficiënt en goed te handelen als dat gewenst is. 

Bij elk contact gaan we na of er behoefte of 

relevantie is voor een breed adviesgesprek. 

Niet alleen onze bestaande klanten gaan 

hiervan profiteren, er wordt ook meer aandacht 

gegeven aan nieuwe klanten, o.a. in uitingen en 

evenementen. 

 

Implementatie 

In het derde kwartaal van 2019 is het plan voor 

de herinrichting besproken met de 

Ondernemingsraad en gepresenteerd aan alle 

medewerkers. Net als in 2018 zijn roadshows 

georganiseerd om er verder over door te 

praten. Er is aandacht geweest voor de impact 

die het op iedereen heeft. De ontvangen 

feedback werd meegenomen in de 

voorbereiding van de implementatie. 

In het derde en vierde kwartaal van 2019 is de 

implementatie voorbereid door een 

multidisciplinair projectteam. In dit team waren 

de volgende afdelingen vertegenwoordigd: 

Commercie, Human Resources (HR), Marketing 

& Communicatie en Bedrijfsvoering. Ook het 

MT en de Ondernemingsraad waren 

vertegenwoordigd. Er is hulp ingeschakeld op 

het gebied van projectmanagement, inrichting 

adviesdesks en data-analyse. Het doel was om 

op 1 januari 2020 te kunnen starten met de 

zakelijke klantenteams, financieel advies en te 

beginnen met de inrichting van het nieuwe 

pand in Zwolle. Om dit doel te bereiken is 

gewerkt met gedetailleerde planningen. 
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Gedurende het vierde kwartaal van 2019 is de 

impact op medewerkers tastbaar geworden. 

Iedereen in het adviesbedrijf heeft nagedacht 

over de vraag: ‘waar ligt mijn talent en 

voorkeur, waar kies ik voor?’. Om dat te 

ondersteunen is veel aandacht gegeven aan 

interne communicatie. Niet alleen door 

roadshows, maar ook door een speciale 

intranetsite of via een specifiek e-mailadres 

antwoorden op veelgestelde vragen te 

publiceren, video’s online te zetten met o.a. 

interviews met medewerkers in de nieuwe 

winkels en het telefoonteam in Emmeloord, 

doorlevingssessies met managers en 

coördinatoren te organiseren en werkbezoeken 

bij de teams door het bestuur en van het 

management van het adviesbedrijf. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat het doel om 

op 1 januari 2020 te kunnen starten is gehaald. 

De manier waarop het is gedaan heeft de 

waardering van de medewerkers gekregen: de 

‘great place to work’-index bedroeg 85%, dat is 

een erg mooie feedback en dat was hoger dan 

in 2018. Er is veel waardering en respect voor 

de wijze waarop onze medewerkers zijn 

omgegaan met deze ontwikkelingen, de manier 

waarop zij hun keuzes hebben gemaakt en de 

zorg die zij ondertussen aan onze klanten 

hebben gegeven. 

Rendement 

Het adviesbedrijf van Univé Dichtbij heeft 2019 

afgesloten met een positief resultaat. Dit 

resultaat is gerealiseerd door een groei in 

omzet. De gerealiseerde omzet ligt boven 

doelstelling en is 4% beter dan 2018. De 

aandacht voor resultaatgericht sturen en 

bijsturen heeft eraan bijgedragen dat de 

doelstellingen zijn overtroffen. De omzetgroei 

werd met name gerealiseerd vanuit het advies 

en de bemiddeling inzake de kernproducten 

auto-, brand- en zorgverzekeringen. Het project 

Klant in Beeld (zie hierna) heeft ook bijgedragen 

aan de provisiegroei in het zakelijke segment. 

Zorgrecht 

Onze klanten hebben recht op onze 

professionele zorg voor hun financiële doelen 

en risico’s. Dit recht van de klant, schept voor 

ons een plicht. Wij dragen zorg voor een 

kwalitatief goede adviezen die voldoen aan wat 

onze merkwaarden, de professie, wet- en 

regelgeving daar aan stellen. Er is veel aandacht 

geweest voor kwaliteit van advisering en het 

verwezenlijken van onze zorgplicht. Het jaar is 

afgerond met goede uitkomsten van de 

kwaliteitscontroles en processen zijn aangepast 

waar dat naar aanleiding van bevindingen 

nodig was. 

Klant in Beeld 

In het zakelijke segment is in 2019 veel 

aandacht uitgegaan naar het completeren van 

de gegevens van een deel van onze zakelijke 

klanten. Daarbij gaat het enerzijds, vanuit 

verzekeraarsperspectief, om het aanvullen van 

de ontbrekende premiebepalende factoren en 

anderzijds, vanuit bemiddelaars-perspectief, 

om de voltooiing van een volledig klantbeeld 

van onze zakelijke relaties. Dit project is in 2019 

conform planning uitgevoerd en afgerond. 

Trainingen 

Leidinggevenden en adviseurs hebben 

deelgenomen aan modulair opgezette 

“Tijdens de  
verbouwing bleven 
de winkels open.” 
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trainingsprogramma’s op het gebied van 

coachend en resultaatgericht leidinggeven 

respectievelijk het voeren van 

totaalgesprekken. Ten behoeve van de praktijk 

is een toolkit ontwikkeld met diverse 

materialen. Dit heeft leidinggevenden en 

adviseurs ondersteund bij de ontwikkeling naar 

zekerheidsmerk en het voeren van brede 

adviesgesprekken. 

IDD  

De Europese richtlijn Verzekeringsdistributie 

(IDD) bevat normen over de distributie van 

verzekeringen op gebied van transparantie en 

productontwikkeling. Univé Dichtbij diende per 

1 oktober 2018 aan deze richtlijn te voldoen. In 

2018 is gestart met een implementatietraject. In 

2019 is deze implementatie afgerond. In het 

adviesbedrijf zijn nieuwe werkinstructies 

ingevoerd. Mede door gerichte aandacht en 

bijsturing, is de realisatie op orde. 

Premie 

In 2019 heeft onze verzekeringsportefeuille een 

forse premiegroei doorgemaakt, boven het 

niveau van 2017 en 2018 en hoger dan begroot. 

De particuliere portefeuille groeide met 3,8% en 

de zakelijke portefeuille met 17,2%. Dit is 

exclusief de portefeuille die Univé Dichtbij tot 

2019 had in Duitsland. Per 1 januari 2019 werd 

deze portefeuille overgedragen aan een in 

Duitsland gevestigde verzekeraar. Het gewogen 

gemiddelde kwam daarmee op een 

premiegroei van 7,1%. Deze groei is 

gerealiseerd door indexering van de verzekerde 

bedragen, verhoging van de premies in het 

zakelijk segment, het omzetten van polissen in 

co-assurantie naar volledige herverzekering, 

mutaties vanuit Klant in Beeld, en autonome 

groei.   

Co-assurantie 

Vanwege de toenemende druk vanuit wet- en 

regelgeving en de mede daardoor hoge 

administratieve last, hebben we in 2018 

besloten te stoppen met het verzekeren van 

grote risico’s in co-assurantie met N.V. Univé 

Schade, statutair gevestigd in Assen. In 2019 

zijn alle co-assurantie polissen omgezet naar de 

eigen portefeuille. Wij zijn nu enig risicodrager. 

Het extra risico dat daarmee door ons wordt 

gelopen, is voor een belangrijk deel met behulp 

van aanvullende (facultatieve) herverzekering 

gemitigeerd. Door de polissen volledig op te 

nemen in de eigen portefeuille, neemt zowel 

het premievolume als de af te dragen 

herverzekeringspremie toe.  

Schadelast 

De schadelast over 2019 (zonder de 

ontwikkeling oude jaren) is veel lager 

uitgekomen dan begroot. Deze lagere 

schadelast is zowel in het particulier als in het 

zakelijk segment zichtbaar. De totale netto-

schadelast van 2019 is uitgekomen op € 17,3 

mln. met een bijbehorende schade/premie 

verhouding van bijna 42,7%. Er zijn in 2019  

geen grote storm of hagelbuien geweest die de 

portefeuille geraakt hebben. Het aantal 

middelgrote schaden (exclusief storm) is met 15 

schadegevallen normaal te noemen en 

evenveel als in het afgelopen jaar met een 

vergelijkbare schadelast van circa € 5,7 mln. De 

gunstige ontwikkeling ten opzichte van de 

begroting, zit voornamelijk in de ontwikkeling 

met betrekking tot de kleinere schaden. Zowel 

het aantal (17.734) als het gemiddeld 

schadebedrag (€ 649 per stuk), lag in 2019 op 
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een substantieel lager niveau dan in de 

afgelopen jaren. 

Herverzekering 

We hebben voor het boekjaar 2019 gekozen 

voor een gelijk eigen behoud voor brand (€ 2,0 

mln.) en een hoger eigen behoud voor storm 

(6,0 mln.). Daarmee wordt een groter deel van 

het risico in eigen huis gehouden. Voor storm is 

het eigen behoud met € 1,0 mln. verhoogd. De 

verhoging van dit eigen behoud heeft een 

besparing op de herverzekeringspremie met 

zich meegebracht van € 270.000. Vanwege de 

afbouw van de co-assurantie portefeuille is het 

aantal facultatief verzekerde risico’s (dit zijn de 

risico’s met een omvang van meer van € 5,0 

mln. op één risico adres)  in de loop van het 

jaar fors toegenomen. Om de invloed van een 

eventuele grote (brand) schade op de 

jaarrekening en de reguliere 

herverzekeringscontracten te verkleinen is voor 

alle facultatief verzekerde risico’s een 

aanvullend herverzekeringscontract afgesloten. 

In dit contract is geregeld dat geen 

reïnstatementpremie betaald hoeft te worden 

na een schade. Ook is daarin geregeld dat de 

schadelast van deze contracten niet wordt 

meegenomen in de schadestatistiek voor 

bepaling van de premie in de toekomst. De 

kosten voor dit contract bedragen ongeveer 

€ 270.000 per jaar. 

Datakwaliteit 

In 2019 is het project Klant in Beeld afgerond. 

Binnen dit project is onder andere voor alle 

brandverzekeringen gekeken of de 

verzekeringnemers juist zijn ingedeeld 

(particulier of zakelijk). Ook zijn met betrekking 

tot de zakelijke brandverzekeringen 

premiebepalende vragen ingevuld. Hiermee is 

een grote stap gezet in het op orde krijgen van 

de datakwaliteit van de portefeuille. 

Veilig Ondernemen 

Wij hebben in het afgelopen jaar de eerste 

stappen gezet naar een eigen preventiebedrijf. 

Vanuit dit bedrijf gaan we vanaf 2020 diensten 

aanbieden op het gebied van brandpreventie. 

In 2019 is het bedrijf ingericht. Ook werd de 

dienst abonnement blusmiddelen uitgewerkt 

en ingericht. Verder werden er voorbereidingen 

getroffen om in 2020 aanvullende diensten aan 

te bieden. De eerstvolgende dienst is het 

aanbieden van elektriciteitskeuringen op 

abonnementsbasis. 

Klanttevredenheid  

De klanttevredenheid is voor ons een 

belangrijke graadmeter. In het kader van 

klanttevredenheid wordt er gekeken naar de 

Contacttevredenheid (CTO),  Customer Effort 

Scores (CES) en de Net Promotor Score (NPS). 

Met betrekking tot het CTO en daaraan 

gekoppeld de CES- en NPS-score, zijn duidelijke 

KPI’s bepaald. 

Tabel 2: Klanttevredenheid 

Onderwerp Score 2018 KPI Score 2019 

CTO 8,20 8,17 8,26 

CES 1,57 1,56 1,56 

NPS 27,54 27,30 31,38 

De KPI voor het CTO is ruimschoots gehaald en 

laat een duidelijk stijgende lijn zien. Dit geldt 

ook voor de NPS-score. Voor wat betreft de CES 

is er sprake van een verslechtering ten opzichte 

van 2018. De norm van 1,56 is echter wel 

behaald. 

Univé Dichtbij scoort hoog op het item 

Contacttevredenheid. De score (= 8,33) op de 
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particuliere klanten is wederom gestegen. Bij 

de zakelijke klanten is de score (= 7,40) gelijk 

aan het jaar 2018. Dit leidt tot een gewogen 

gemiddelde van 8,26. De betrokken en 

tevreden medewerkers verdienen hiervoor de 

credits. Met behulp van de uitslagen en 

terugkoppelingen van klanten in het dagelijkse 

tevredenheidsonderzoek, krijgt Univé Dichtbij 

en haar medewerkers een goed inzicht in de 

beleving  en wensen van onze klant. Tevens 

geeft het de medewerker de mogelijkheid om 

elke dag te leren van deze feedback en zichzelf, 

daar waar nodig, te verbeteren. Daarnaast 

kunnen de leidinggevenden het gebruiken als 

instrument om te coachen. 

 

Afgelopen jaar zijn er een aantal aanpassingen 

doorgevoerd in onze klantbediening. Er is een 

keuzemenu bij telefonie geïntroduceerd en er 

heeft een clustering plaatsgevonden op het 

gebied van outbound belactiviteiten. Er is ook 

administratieve ondersteuning geboden bij de 

nazorg voor complexe producten. Tevens is er 

een grotere focus op doorlooptijden van de 

werkvoorraden ingezet. Ook is gebleken dat de 

persoonlijke (totaal) gesprekken tevreden 

klanten opleveren. 

 

Er blijft altijd ruimte voor verbetering. Daar 

wordt ook op ingezet. Bijvoorbeeld loopt er een 

onderzoek, in samenwerking met de Formule, 

om te kijken hoe we het aantal respondenten 

en klanttevredenheid van de zakelijke klanten 

kunnen verhogen. Er is ook een actie ingezet op 

de verhoging van de NPS. Het belang van Univé 

promotors is opnieuw op de kaart gezet. Meer 

aandacht voor de klant, waarbij duidelijke 

communicatie en het overtreffen van de 

verwachtingen van klanten belangrijke items 

zijn. 

De herinrichting van de organisatie zal meer 

effectiviteit en efficiency in het afhandelen van 

klantcontacten teweeg brengen. Met name 

door de ‘low impact klantcontacten’ te 

centraliseren zal er meer ruimte ontstaan voor 

de ‘high impact klantcontacten’. We verwachten 

dit in 2020 terug te zien in onze cijfers inzake de 

klanttevredenheid. 

 

Kwaliteit en beheersing  

Het vertrouwen in het merk Univé is groot, daar 

zijn we ongelofelijk trots op. Het blijven(d) 

voldoen aan geldende wet- en regelgeving zien 

wij als coöperatie als een onderdeel van het 

merk-DNA en het vertrouwen van klanten in 

Univé.  

 

Samen met medewerkers en interne 

specialisten zoeken wij continu naar 

verbetering van onze processen om vanuit 

klantperspectief een optimale dienstverlening 

te (laten) ervaren, (aantoonbaar) te voldoen aan 

de geldende externe en interne eisen en het 

behalen van een noodzakelijk duurzaam 

rendement. Investeringen op dit thema in de 

afgelopen jaren, stellen ons in staat om onze 

processen voorspelbaar uit voeren en waar 

nodig tijdig bij te sturen en/of te verbeteren. 

 

Daarbij verschuiven we van verzekeraar naar 

zekerheidsmerk: de risicomanager voor risico’s 

uit het dagelijkse leven. Wij stappen hierbij uit 

onze productrol en maken een draai naar het 

aanbieden van klantgerichte oplossingen. Dit 

zien we terug in de wijze waarop we invulling 

geven aan onze zorgplichtvereisten door het 

voeren van totaalgesprekken met onze 

particulier relaties. Voor onze zakelijke relaties 

worden met de veilig-ondernemen-propositie, 

preventiediensten geleverd die zijn gericht op 

het voorkomen dan wel beperken van risico’s. 
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De impact van (nieuwe) wet- en regelgeving op 

onze bedrijfsvoering blijft groot. In 2019 is 

verdere invulling gegeven aan het borgen en 

beheersen van het naleven van wettelijke eisen 

die redelijk recent aan onze dienstverlening 

worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), de Europese richtlijn 

Verzekeringsdistributie (IDD) en de herziening 

van de Wet ter voorkoming van witwassen en 

terrorismefinanciering (Wwft). Laatstgenoemde 

wet geldt voor onze dienstverlening als 

bemiddelaar in levensverzekeringen. 

Daarnaast zien we dat in 2019 ook nieuwe 

eisen aan ons verzekeringsbedrijf worden 

gesteld, bijvoorbeeld door de Wet herstel en 

afwikkeling van verzekeraars. Deze wet 

verplicht ons om een voorbereidend crisisplan 

in huis te hebben, wat is gericht op extreme 

financiële crisissituaties die het zelfstandig 

functioneren van ons verzekeringsbedrijf 

bedreigen. Binnen de Univé Formule is dit 

onderwerp zoveel mogelijk gezamenlijk en 

projectmatig aangepakt. Het implementeren, 

borgen en beheersen van het naleven van deze 

eisen is vanzelfsprekend een eigen 

verantwoordelijkheid. In 2019 is door ons een 

Voorbereidend Crisisplan opgesteld. In 2020 

dient dit plan bij DNB te worden ingeleverd. 

DNB zal dit plan dan beoordelen in ons van een 

terugkoppeling voorzien. 

IT-landschap  

Binnen de Univé Formule is Univé Services B.V. 

(onderdeel van de Univé Groep te Zwolle) 

verantwoordelijk voor de realisatie, het beheer 

en het onderhoud van een geïntegreerde ICT-

omgeving. Een en ander is uitgewerkt een 

uitbestedingsovereenkomst tussen Univé 

Services B.V. en Univé Dichtbij. Aan deze 

overeenkomst is gekoppeld een 

dienstencatalogus, waarin SLA’s zijn 

opgenomen. Ten behoeve van de beheersing 

van de IT-organisatie, is een overleg- en 

rapportagestructuur ingericht. Ten behoeve 

van de assurance in het kader van de 

jaarrekeningcontrole, wordt er jaarlijks door 

Univé Services B.V. een TPM-verklaring 

afgegeven. In het kader van deze TPM-

verklaring, wordt er met name gekeken naar de 

kernsystemen van Univé (Dichtbij), waaronder 

QIS en CRM.  

Per 10 maart 2020 is door de PwC een 

assurancerapport afgegeven. In dit rapport 

wordt met betrekking het boekjaar 2019, voor 

betreft de materieel van belang zijnde 

aspecten, een positief oordeel afgegeven 

aangaande opzet, bestaan en werking van de 

beoordeelde beheersmaatregelen. 

Voorkomen en beperken 

We leven in een wereld die continu verandert. 

We moeten flexibel zijn en goed luisteren naar 

de behoeften van onze leden. Nieuwe digitale 

mogelijkheden bieden kansen om mensen 

dichter bij elkaar te brengen en te helpen. 

Daarom experimenteren we met nieuwe 

vormen van zekerheid bieden. Waarbij het 

uitgangspunt steeds is: beperkt het schade of 

voorkomt het risico’s? Met innovatieve 

producten en diensten willen we onze leden 

meerwaarde bieden. We innoveren niet om het 

innoveren zelf, maar om onze strategie in de 

praktijk te brengen. Met de nieuwe diensten en 

producten, in combinatie met onze 

verzekeringen, blijven we relevant voor onze 

leden. 

Doorontwikkeling dienstenbundels 

De door de formule geïntroduceerde nieuwe 

dienstenbundels Zorgeloos Online en Veilig 



38 Jaarverslag 2019 | Verslag over het boekjaar 

Wonen zijn in 2019 uitgerold in het 

winkelnetwerk van Univé Dichtbij. 

Zorgeloos online is een pakket dat bestaat uit 

een kastje dat apparaten beschermt tegen 

cybercrime, een hulpdienst voor digitale 

problemen en een verzekering. Daarmee 

kunnen onze klanten zich beter beschermen 

tegen risico’s van bijvoorbeeld phishing, hacken 

of virussen. En bieden we deskundige hulp als 

er toch iets misgaat en vergoeden eventuele 

schade. 

Veilig Wonen is een abonnement om alles op 

het gebied van veiligheid rondom de woning in 

één keer te regelen. Inbraak, lekkage, brand, 

verstopte leidingen.  

Veilig Ondernemen 

Het jaar 2019 stond in het teken van de 

ontwikkeling van Veilig Ondernemen. In 

navolging van een propositie voor de 

particuliere markt (Veilig wonen), richt deze 

propositie zich op (de waarden) voorkomen, 

beperken en verzekeren voor de zakelijke 

markt. De ontwikkeling van deze propositie 

heeft zich in eerste instantie gericht op onze 

agrarische doelgroep. 

Branche breed wordt de omvang van de risico’s 

binnen deze doelgroep groter doordat de 

omvang van het gemiddelde agrarische bedrijf 

ook toeneemt. Dit heeft zijn effect op de 

premies die noodzakelijk zijn om uit te kunnen 

blijven keren als dat nodig is. Daarnaast heeft 

het een effect op de acceptatie van dergelijke 

grote risico’s. Binnen de agrarische doelgroep 

heeft dit geleid tot de behoefte en bereidheid 

om meer te investeren in het voorkomen en 

beperken van deze risico’s. 

De ontwikkeling van Veilig Ondernemen is 

gebaseerd op deze behoeftes en bereidheid en 

is tot stand gekomen door uitgebreide 

gesprekken met leden binnen de zakelijke 

markt, waaronder de agrarische sector, over dit 

onderwerp. Daarnaast zijn leden betrokken 

geweest bij de oplossingen waarop de 

propositie is gebaseerd. Met recht is Veilig 

Ondernemen dan ook een propositie te 

noemen voor en door de zakelijke markt. 

De doelen van de propositie Veilig 

Ondernemen: 

• Risico’s verzekerbaar houden

• Maximale zekerheid bieden

• Een stabiel en toekomstbestendig

brandbedrijf

De zekerheden van Veilig Ondernemen: 

• gebruiksklare blussers, een vast bedrag per

blusmiddel, zonder extra kosten, inclusief

levering, onderhoud en vervanging

• ongediertepreventie

• periodieke elektrakeuringen

• onderhoud en keuring volgens wettelijke

eisen

• eenvoudige jaarlijkse betaling

Het unieke karakter van deze propositie wordt 

gevormd doordat Univé in staat is om het 

afnemen van het Veilig Ondernemen 

abonnement te koppelen aan het vervallen van 

aanvullende clausules op de polis. Een goed 

voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een 

jaarlijkse elektrakeuring. Door het afnemen van 

het Veilig Ondernemen abonnement vervalt de 

clausule die toeziet op naleving van deze 

jaarlijkse verplichting, doordat Univé deze 

verplichting overneemt.
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Meer aandacht voor 
meer klanten 
 

 

 

 

 

We zetten de in 2018 ingezette koers voort. Dat wil zeggen: Univé Dichtbij ontwikkelen als 

zekerheidsmerk en rendabel verzekerings- en adviesbedrijf.  We willen onze klanten 

helpen aan het bouwen van een zorgeloos bestaan. Dat doen wij vanuit de gedachte dat 

leed niet te verzekeren valt. Vanuit de Kracht van Univé! 

 

We willen onze klanten helpen aan het bouwen 

van een zorgeloos bestaan. De klant en onze 

medewerkers staan zij aan zij en vormen hierbij 

één team met één gezamenlijke missie: zorgen 

voor financiële gemoedsrust door klanten te 

helpen bewuste keuzes te maken ten aanzien 

van hun financiële doelen en het voorkomen, 

beperken en verzekeren van eventuele risico’s 

en gevolgen daarbij.  

 

Onze gezamenlijke missie is ‘ont-leed-ing’. Wij 

geven invulling aan deze missie vanuit de 

gedachte dat leed niet te verzekeren valt. Wij 

sturen niet op vergoeden van, maar op 

behoeden voor risico. Wij verschuiven daarbij 

van verzekeraar naar zekerheidsmerk: de 

risicomanager voor risico’s uit het dagelijkse 

leven. Wij stappen hierbij uit onze productrol 

en maken een draai naar klantgerichte 

oplossingen aanbieden. 

 

 

 

De strategische overwegingen van Univé 

Dichtbij zijn afgeleid van de Univé Formule 

strategie, gebaseerd op het boek ‘Terug naar de 

Kracht van Univé’. 

 

In het meerjarenplan van Univé Dichtbij is een 

drietal hoofddoelen gesteld: 

1. De ontwikkeling naar zekerheidsmerk: 

klanten beleven elk contact als waardevol 

doordat wij hen helpen hun doelen te 

bereiken en hen te behoeden voor risico’s 

en de gevolgen hiervan. 

2. Het doorvoeren van verbeteringen in het 

verzekeringsbedrijf: om Univé als 

zekerheidsmerk waar te maken zal Univé 

Dichtbij een financieel robuuste organisatie 

moeten zijn en om de zekerheid van ál onze 

klanten te waarborgen dient Univé Dichtbij 

te kunnen uitkeren wanneer nodig. 
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3. De ontwikkeling van de medewerkers 

(medewerker centraal): de juiste 

klantbeleving en het realiseren van de 

strategie begint en eindigt bij de 

medewerkers van Univé Dichtbij. 

 

In 2017 is in diverse Formule-brede strategische 

sessies de richting bepaald voor de vernieuwde 

Univé Formule, geïnspireerd door het boek 

‘Terug naar de Kracht van Univé’. Univé wil een 

zekerheidsmerk worden. De beweging maken 

van alleen verzekeringen naar een breder 

productportfolio aan ‘zekerheidsdiensten’. 

Centraal hierbij staat dat Univé Dichtbij haar 

missie wil realiseren. 

 

Univé Dichtbij zet in 2020 in op het intensiveren 

van de rol van de winkel en de lokale 

aanwezigheid. Wat we in 2019 zijn gestart, 

zetten we door: het voeren van 

totaalgesprekken waarbij de kernwaarden 

(voorkomen, beperken en verzekeren) centraal 

staan. Zekerheid betekent ook dat het voor de 

klant duidelijk is wat hij van ons kan 

verwachten. Een totaalgesprek moet onder 

andere leiden tot een heldere afspraak over de 

momenten waarop de klant een actieve rol van 

Univé Dichtbij mag verwachten en ook over de 

momenten waarop de klant zelf proactief dient 

handelen. Om dit totaalgesprek mogelijk te 

maken blijft Univé Dichtbij investeren in een 

breed opleidingsprogramma voor haar 

medewerkers. 

 

Univé Dichtbij kent een groot aantal 

verschillende distributiekanalen. Ook in 2020 

zet Univé Dichtbij actief in op het 

samenbrengen van de klant en het voor die 

klant meest geschikte distributiekanaal. Daar is 

de herinrichting van de commerciële 

organisatie voor een belangrijk deel op 

gebaseerd. Voor de ene klantgroep is online het 

meest geschikte distributiekanaal, voor de 

andere klantgroep de Univé winkel. Hierbij 

geldt als randvoorwaarde dat de klant over alle 

kanalen heen dezelfde beleving heeft van Univé 

als zekerheidsmerk. De diverse 

distributiekanalen staan niet op zichzelf, maar 

vullen elkaar aan. Univé Dichtbij investeert 

zowel in de digitale kanalen als in het fysieke 

winkelconcept. Univé Dichtbij heeft in 2019 

twee nieuwe winkels geopend en zal in 2020 en 

2021 de bestaande winkels geleidelijk 

transformeren naar het nieuwe winkelconcept. 

Een klant kan dus zowel online, telefonisch als 

via de winkel bij Univé Dichtbij terecht. 

 

Om ons als zekerheidsmerk waar te maken 

zullen we een financieel robuuste organisatie 

moeten zijn. Om de zekerheid van al onze 

klanten te waarborgen dienen we te kunnen 

uitkeren wanneer nodig. Dit betekent dat met 

name in het zakelijk segment het rendement 

moet verbeteren. Een belangrijke voorwaarde 

daarbij is een juiste afstemming van 

premiestellingen en risico’s. Univé Dichtbij zal in 

2020 maatregelen nemen in de vorm van 

premieaanpassingen, aanscherping van het 

acceptatiebeleid en het actualiseren van de 

risico’s in haar portefeuille. Dit met als doel dat 

elke klant een eerlijke (op risico gebaseerde) 

premie betaalt. Om de hoge klanttevredenheid 

vast te houden, zet Univé Dichtbij in 2020 in op 

het verder optimaliseren van de 

schadebehandeling. Ook zal er volop aandacht 

zijn voor het verhogen van het risicobewustzijn 

bij klanten. Voor zowel het zakelijke- als 

particuliere segment geldt dat Univé Dichtbij 
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altijd op zoek is naar de verborgen risico’s voor 

de klant. 

 

De juiste klantbeleving en het realiseren van 

onze strategie begint en eindigt bij onze 

medewerkers. De medewerkers van Univé 

Dichtbij worden maximaal in stelling gebracht 

voor het beste contact en voor de zekerheid 

van onze klanten. Kernbegrippen zijn het 

zelfstartende-, zelfsturende- en zelflerende 

vermogen van de medewerker. In 2019 is hierin 

geïnvesteerd door middel van opleiding, 

training en coaching. Specifiek is hierbij 

aandacht voor faciliterend leiderschap: 

behulpzaam en coachend. Dit continueren we 

in 2020. 

 

Univé Dichtbij wil een gezonde en veilige 

werkomgeving bieden voor haar medewerkers. 

Dit moet leiden tot meer werkplezier, vitalere 

medewerkers en een lager ziekteverzuim. Univé 

Dichtbij zal medewerkers net als in voorgaande 

jaren actief betrekken bij het formuleren van de 

doelen en het samenstellen van de 

afdelingsplannen. Dit met als doel de strategie 

te laten doorleven en integraal onderdeel te 

laten zijn van het dagelijks handelen. 
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Univé Dichtbij heeft 2019 afgesloten met een premiegroei van € 0,7 miljoen en een winst 

van € 15,1 miljoen voor belastingen. De nettowinst van Univé Dichtbij over het verslagjaar 

bedraagt € 11,3 miljoen (geconsolideerd). Over 2018 was de winst € 1,6 miljoen. 

Tabel 3: Kerncijfers 2019 geconsolideerd 

In € 1.000 2019 2018 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (geconsolideerd) 

Aantal leden 124.146 122.349 

Eigen vermogen 97.806 86.887 

% overige beleggingen/ (eigen vermogen + technische voorzieningen) 87,1% 77,3% 

Resultaat vóór belastingen 15.078 1.820 

Resultaat na belastingen 11.340 1.582 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 

Aantal verzekerden ultimo 124.146 122.349 

Premiestand ultimo 46.500 45.259 

Verdiende premie na aftrek van kortingen 45.493 44.792 

% herverzekeringspremie / verdiende premie 8,9% 8,7% 

Schadepercentage bruto boekjaar (incl. oude jaren) 38,1% 51,6% 

Schadepercentage netto boekjaar (incl. oude jaren) 42,7% 56,4% 

Kostenratio (kosten/ verdiende premie eigen rekening) 35,2% 34,1% 

Solvency II ratio 

Aanwezig (herberekend) kapitaal 66.544 56.896 

Kapitaalseis (SCR) 27.585 24.257 

Ratio 241% 235% 
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Univé Dichtbij Advies B.V. (financieel dienstverlener) 

Aantal relaties 272.787 275.566 

Aantal polissen 965.566 966.589 

Gemiddeld aantal polissen per relatie 3,54 3,51 

Omzet assurantie- en hypotheekbemiddeling 30.054 29.011 

(waarvan geëilimineerde interne provisie) 9.193 8.589 

Waarvan Univé productlabel 93,0% 92,1% 

Univé Dichtbij Organisatie B.V. (personeel en middelen) 

Bedrijfskosten totaal 39.117 35.492 

Afschrijvingen 279 200 

Bedrijfskosten excl. afschrijvingen 38.838 35.292 

% personeelskosten van kosten excl. afschrijvingen 72% 71% 

Aantal werkzame personen ultimo 322 340 

Aantal werkzame personen ultimo uitgedrukt in fte 275 284 

Aantal werkzame personen gemiddeld uitgedrukt in fte 278 266 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 3,7% 3,5% 

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

van de volgende indeling van onze bedrijfsactiviteiten: 

Tabel 4: Samenvatting resultaat per activiteit

In € 1.000 2019 2018 Verschil 

Resultaat Verzekeren* 10.238 2.312 7.926 

Resultaat Beleggen 7.312 (1.022) 8.334 

Resultaat Bemiddelen* (674) 1.254 (1.928) 

Resultaat Coöperatie** (1.299) (1.079) (220) 

Resultaat Univé Dichtbij Organisatie B.V. (494) 40 (534) 

Resultaat / kosten overige deelnemingen (5) 315 (320) 

Resultaat totaal vóór belastingen 15.078 1.820 13.258 

* In het resultaat verzekeren en bemiddelen is de interne provisie opgenomen. In de geconsolideerde cijfers wordt deze provisie 

geëlimineerd. 

** Het resultaat Coöperatie betreft de kosten welke direct samenhangen met het zijn van een (leden) coöperatie. 

Hieronder wordt een korte toelichting op de (kern)activiteiten gegeven. 

Het resultaat uit de activiteit verzekeren kan als volgt worden weergegeven: 
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Tabel 5: Resultaat verzekeren 

In € 1.000 2019 2018 Verschil 

Verdiende premie 45.493 44.792 701 

Af: Herverzekeringspremie (4.064) (3.890) (174) 

Netto premie 41.429 40.902 527 

Bruto schade (17.329) (22.898) 5.569 

Af: Aandeel herverzekeraar (376) (171) (205) 

Af: Premierestitutie 0 0 0 

Netto schade (17.705) (23.069) 5.364 

Bruto resultaat verzekeren 23.724 17.833 5.891 

Provisielast (1) (9.098) (8.577) (521) 

Overige bedrijfskosten (5.493) (6.718) 1.225 

Bedrijfskosten (14.591) (15.295) 704 

Resultaat verzekeren 9.133 2.538 6.595 

Opbrengsten uit beleggingen 1.105 (226) 1.331 

Resultaat technische rekening 10.238 2.312 7.926 

Premie 

In 2019 heeft de portefeuille van Univé Dichtbij 

een forse premiegroei doorgemaakt, boven het 

niveau van 2017 en 2018. De particuliere 

portefeuille groeide met 3,8% en de zakelijke 

portefeuille met 17,2% (exclusief de portefeuille 

van Ostfriesische Versicherungsbörse Gmbh die 

per januari 2019 is overgedragen). Het gewogen 

gemiddelde kwam daarmee op 7,1%. Deze 

groei is gerealiseerd door indexering van de 

verzekerde bedragen voor gebouwen, 

woonhuizen en inboedels, een verhoging van 

de premies in het zakelijk segment en 

autonome groei. De co-assurantie portefeuille 

is volledig omgezet naar de eigen portefeuille. 

Herverzekeringspremie 

Univé Dichtbij heeft voor het boekjaar 2019 

gekozen voor een hoger eigen behoud voor 

stormschade dan in het verleden. Daarmee 

werd meer risico in eigen huis gehouden. Het 

eigen behoud voor storm werd voor boekjaar 

2019 verhoogd van € 5,0 mln. naar € 6,0 mln. 

Schade 

De schadelast over 2019 is lager uitgekomen 

dan begroot. De totale netto-last van de 2019 

schaden is vooralsnog uitgekomen op € 17,7 

mln. met een bijbehorend verhouding schade/

premie (SP) van 42,7%. In de genoemde 

periode zijn er geen grote storm of hagelbuien 

geweest die de portefeuille geraakt hebben. 

Het aantal middelgrote schaden 

(exclusief storm) is met 15 normaal te noemen 

en evenveel als in het afgelopen jaar met 

wederom een bijbehorende schadelast van 

circa € 5,7 mln. De gunstige ontwikkeling ten 

opzichte van begroot zit hem dan ook 

voornamelijk in de kleinere schaden waarbij 

zowel het aantal (17.734) als het gemiddeld 
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schadebedrag (€ 649) op een substantieel lager 

niveau ligt dan in de afgelopen jaren. 

 

De technische lasten hebben betrekking op de 

kosten die rechtstreeks verband houden met 

de verzekeringsportefeuille. Hieronder vallen 

onder meer externe inspectie- en 

preventiekosten. 

 

Bedrijfskosten 

De provisielast is de (interne) vergoeding van 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. aan Univé 

Dichtbij Advies B.V. (intermediair) welke 

commerciële activiteiten uitvoert en hiervoor 

een marktconforme vergoeding van 20% 

ontvangt. Deze interne vergoeding wordt in de 

geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd als 

intragroepsomzet. De overige bedrijfskosten 

hebben betrekking op de doorbelasting van 

Univé Dichtbij Organisatie B.V. aan Univé 

Dichtbij Brandverzekeraar N.V. als het gaat om 

de inzet van mensen en middelen ten behoeve 

van het verzekeringsbedrijf. Daarnaast 

bevatten de overige bedrijfskosten onder 

andere de kosten van informatiesystemen en 

een commerciële bijdrage aan het merk Univé. 

 

Het resultaat uit de activiteit beleggen kan als volgt worden weergegeven: 

 

Tabel 6: Resultaat beleggen          

          In € 1.000   2019   2018   Verschil 

                        

Onroerend goed             65    1.067    (1.002) 

Aandelen/aandelenfondsen             4.304    (1.113)   5.417  

Vastrentende waarden/fondsen             4.160    (483)   4.643  

Resultaat deelnemingen             140    (1)   141  

Overig vastrentend             118    144    (26) 

Bruto opbrengst             8.787    (386)   9.173  

Toegerekend aan verzekeringsactiviteiten           (1.105)   226    (1.331) 

Kosten             (358)   (347)   (11) 

Resultaat beleggen excl. overige fin. Baten en lasten           7.324    (506)   7.831  

Overige fin. Baten en lasten             (12)   (515)   503  

Resultaat beleggen             7.312    (1.022)   8.334  

 
Onroerend goed 

De reguliere opbrengsten uit onroerend goed 

betreffen huuropbrengsten (intern en extern) 

op panden. Het interne gebruik wordt in de 

vorm van huur (% van actuele waarde) 

doorbelast aan de activiteiten binnen Univé 

Dichtbij (gebruikers). Univé Dichtbij waardeert 

haar vastgoed-portefeuille volgens bestaande 

richtlijnen tegen actuele waarde. 

 

De opbrengsten uit eigen gebouwen zijn lager 

dan begroot uitgekomen, doordat er een 

afwaardering van de panden heeft 

plaatsgevonden naar aanleiding van recente 

taxaties. 

 

Overige beleggingen 

Het beleggingsbeleid is gericht op groei van het 

vermogen en continuïteit op langere termijn. 

Uitgaande van een aantal langere termijn 

uitgangspunten (aanwezig/benodigd vermogen, 

risicotolerantie, verwachte resultaten en 

kasstromen, basis liquiditeit) is een optimale 

samenstelling van de beleggingsportefeuille 
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vastgesteld. Univé Dichtbij kent een defensief 

beleggingsbeleid. Het cumulatieve rendement 

is uitgekomen op 9,33%. 

Het resultaat uit de activiteit bemiddelen kan als volgt worden weergegeven: 

Tabel 7: Resultaat bemiddelen

In € 1.000 2019 2018 Verschil 

Provisie Univé Schade 14.823 14.248 575 

Provisie Univé Zorg 3.249 3.110 139 
Provisie derden-
maatschappijen 2.120 2.291 (171) 

Opbrengsten DVO en overig advies 770 773 (3) 

Opbrengsten extern 20.962 20.422 540 

Provisieopbrengsten Brandverzekeraar (1) 9.092 8.589 503 

Opbrengsten totaal 30.054 29.011 1.043 

Af: Bedrijfskosten (30.728) (27.757) (2.971) 

Resultaat bemiddelen (674) 1.254 (1.928) 

Het bemiddelingsbedrijf van Univé Dichtbij 

heeft 2019 afgesloten met een negatief 

resultaat door een stijging van het 

kostenniveau. Wel is er sprake geweest van een 

groei van de omzet.  

Provisieopbrengsten & fee 

De opbrengsten uit bemiddeling laten, ten 

opzichte van jaar 2018, een stijging zien van 

3,6%. De bemiddelingsopbrengsten zijn 

gestegen door een combinatie van autonome 

groei van de portefeuille, indexeringen, 

premieverhoging (waaronder brandpremies in 

het zakelijk segment) en omzetting van de co-

assurantie portefeuille. 

De provisieomzet uit overige bemiddeling 

(provisie en fee van derden maatschappijen) is 

licht gedaald. Dit is mede een uitvloeisel van 

het beleid om, indien passend bij de 

klantsituatie, meer eigen Univé producten te 

sluiten dan bij derden maatschappijen. 

De ingezette strategie in 2019 om te werken 

vanuit de merkpositionering voorkomen & 

beperken, met name door middel van het 

voeren van totaalgesprekken, heeft geleid tot 

een groei van de portefeuille. In 2020 zal deze 

strategie worden gecontinueerd. De nieuwe 

inrichting van de commerciële organisatie zal 

verdere groei mogelijk maken.  

Bedrijfskosten 

De bedrijfskosten betreffen de aan de activiteit 

bemiddelen toegerekende kosten. De 

bedrijfskosten zijn in 2019 gestegen ten 

opzichte van 2018. Voornaamste oorzaak 

hiervoor zijn € 2,1 mln. aan voorzieningen die 

in het vierde kwartaal zijn getroffen. Dit betreft 

nazorg en dossier opschoning van de 

hypotheek- en overlijdensrisicoportefeuille. 

Daarnaast zijn er reorganisatievoorzieningen 

getroffen ten behoeve van de herinrichting van 

het bemiddelingsbedrijf die in 2020 plaats zal 

vinden.  
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De bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Tabel 8: Specificatie bedrijfskosten       

          In € 1.000   2019   2018   Verschil 

                        

Salariskosten (incl. uitzendkrachten)           17.719    17.247    (472) 

Sociale lasten             2.897    2.443    (454) 

Pensioenlasten             2.694    2.043    (651) 

Overige personeelskosten             4.509    3.244    (1.265) 

Personeelskosten             27.819    24.977    (2.842) 

Eigen acquisitiekosten             2.369    1.582    (787) 
Doorbelastingen Univé 
formule             626    601    (25) 

Acquisitiekosten             2.995    2.183    (812) 

Immateriële vaste activa             0    0    0  

Materiële vaste activa             279    200    (79) 

Afschrijvingskosten             279    200    (79) 

Huisvesting             1.977    2.233    256  

ICT             1.902    1.779    (123) 

Kantoorkosten             392    264    (128) 

Algemene kosten             3.753    3.856    103  

Overige beheerskosten             8.024    8.132    108  

Bedrijfskosten             39.117    35.492    3.625  

 

Ontwikkeling bedrijfskosten  

Er is een stijging te zien van € 3,6 mln. in de 

kosten in 2019 ten opzichte van de kosten in 

2018. De grootste kostenstijgingen worden 

veroorzaakt door € 2,1 mln. aan project- en 

reorganisatie-voorzieningen die in het laatste 

kwartaal van 2019 zijn geboekt. 

 

In de totale bedrijfskosten, is verdeeld over 

meerdere categorieën, € 3,7 mln. (9,9% van 

totaal) aan door Univé Formule doorbelaste 

kosten verwerkt (2018: € 3,7 mln. (10,4% van 

totaal)). 

 

Personeelskosten 

De totale personeelskosten zijn ten opzichte 

van vorig jaar gestegen met 11,4%. De stijging 

wordt veroorzaakt door een stijging van de 

overige personeelskosten door een getroffen 

voorziening van € 970k voor afkoopsommen in 

het kader van de nieuwe organisatie inrichting 

van het bemiddelingsbedrijf. Daarnaast zijn de 

pensioenkosten hoger uitgevallen in verband 

met een dotatie van € 0,5 mln. aan de 

pensioenvoorziening. Deze dotatie is 

veroorzaakt door een verlaging van de 

rentecurve. Daarnaast is er sprake geweest van 

indexatie. 

 

Het aantal medewerkers in loondienst per 31 

december 2019 bedraagt 322 (275 fte; bedroeg 

31 december 2018 340 medewerkers en 284 

fte). Het ziekteverzuim over 2019 bedraagt 3,7% 

(2018: 3,5%). 
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De bedrijfskosten zijn ten laste van de volgende activiteiten gebracht:

Tabel 9: Bedrijfskosten / resultaat

In € 1.000 2019 2018 Verschil 

Bemiddelen (30.728) (27.757) (2.971) 

Verzekeren (6.615) (6.718) 103 

Coöperatie (1.299) (1.079) (220) 
Kosten Univé Dichtbij Organisatie 
B.V. (494) 41 (535) 
Doorbelast door/aan 
groepsentiteiten 19 21 (2) 

Bedrijfskosten (39.117) (35.492) (3.626) 

Voor het boekjaar 2020 wordt bij een normaal 

schadeverloop een (geconsolideerd) positief 

resultaat vóór belastingen verwacht van circa 

€ 5,2 mln. Hierbij is uitgegaan van een 

gemiddelde bruto schade-premie verhouding 

van 45% voor het particuliere en 55% voor het 

zakelijk segment. 

Door vanuit de nieuwe organisatie-inrichting 

meer aandacht aan meer klanten te geven, 

sterker te differentiëren in klantcontact en 

gebruik te maken van fact based adviezen 

verwachten we een groei (4,0%) van de omzet 

uit onze bemiddelingsactiviteiten. 

Impact onzekerheden coronavirus en 

maatregelen 

Uiteraard zullen de gevolgen van de 

wereldwijde verspreiding van het coronavirus 

ook voor Univé wezenlijke impact hebben op de 

ontwikkelingen binnen ons bedrijf in het jaar 

2020. 

Gezien het deels verplichte karakter van de 

verzekeringen die wij aan onze klanten 

aanbieden denken wij dat de impact van de 

coronacrisis op onze premie- en provisie-

inkomsten beperkt zal zijn. Wij verwachten wel 

dat een aantal van onze klanten door de impact 

van het coronavirus mogelijk al dan niet tijdelijk 

niet in staat zullen zijn om aan al hun 

betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. We 

verwachten dat dit een beperkt deel van onze 

klanten zal raken. Wij zullen binnen onze 

mogelijkheden al datgene doen om deze 

klanten ook in deze voor hen moeilijke periode 

zo goed als mogelijk bij te staan.  

Vanaf maart 2020 zijn de beurskoersen 

wereldwijd fors gedaald, mede als gevolg van 

de uitbraak van het coronavirus. De 

ontwikkelingen op de financiële markten zijn 

onzeker en zullen naar verwachting over heel 

2020 een negatieve impact hebben op het 

financiële resultaat en de financiële positie van 

Univé Dichtbij.  

Wij hebben een aanvullende risicoanalyse naar 

de mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve 

effecten van de uitbraak van het coronavirus 

voor ons na het afkondigen van de 

overheidsmaatregelen uitgevoerd. Daarbij is 

specifiek aandacht besteed aan de verwachte 

ontwikkeling van de verzekeringsportefeuille, 

de aanwezige liquiditeiten, de solvabiliteit en de 

ontwikkelingen op de financiële markten. 
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Univé Dichtbij is dankzij haar zeer sterke 

liquiditeitspositie en kapitalisatie prima in staat 

om substantiële schokken goed op te vangen. 

Komende jaren 

De komende jaren zullen we, binnen de kaders 

van de Univé Formule, middelen blijven 

inzetten op het verbeteren van de 

concurrentiepositie als verzekeraar en 

bemiddelaar, het verbeteren van de digitale 

mogelijkheden voor klant en organisatie en het 

ontwikkelen van nieuwe diensten. Alles om de 

klanten te ondersteunen bij het voorkomen en 

beperken van ongemak en risico’s en als het er 

op aan komt gewoon goed verzekerd zijn.  

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. 

De (geconsolideerde) solvabiliteit van de 

Coöperatie Dichtbij U.A. wordt ruim voldoende 

geacht om de benodigde investeringen te 

kunnen doen en toegevoegde waarde te 

kunnen blijven leveren. 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 

De solvabiliteit (Solvency II) van  Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. (€ 66,6 mln.) voldoet in 

ruime mate aan de wettelijke verplichting 

(€ 27,6 mln. (Solvency II)). 

De aanwezige solvabiliteit onder Solvency II 

wijkt af van het eigen vermogen in de 

jaarrekening. Dit wordt met name veroorzaakt 

door een andere (best estimate) benadering 

van de technische voorzieningen. Het verschil 

in de waardering van de technische 

voorzieningen wordt binnen Solvency II 

toegevoegd aan het eigen vermogen. 

De solvabiliteit ultimo 2019 (241%) is gestegen 

ten opzichte van 2018 (235%). De 

solvabiliteitspositie van Univé Dichtbij bevindt 

zich ruim boven de normen. In vergelijking met 

2018 zijn het marktrisico (door meer risico in 

aandelen, valuta en credit spread) en 

verzekeringstechnisch risico (door verhoging 

eigen behoud voor storm in het 

herverzekeringscontract) toegenomen. Daar 

staat tegenover dat het eigen vermogen is 

gestegen. 

Het resultaat over het boekjaar 2019, ná 

belastingen, bedraagt ruim € 11,3 mln. positief 

(2018: € 1,6 mln. positief).  

De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat te 

doteren aan de algemene reserve.
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Onze mensen zijn de kracht van Univé. We doen er dan ook alles aan om ze goed toe te 

rusten voor hun taak. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen in gang gezet. Wij 

stimuleren onze mensen een vorm te vinden om mee te gaan in die veranderingen. En we 

bieden ze alles wat ze daarvoor nodig hebben: een inspirerend verhaal over Univé 

vandaag en in de toekomst met daarin mooie uitdagingen, passende opleidingen, 

coaching en als het nodig is specifieke loopbaanbegeleiding. Hier hebben we in 2019 op 

verschillende manieren aan gewerkt. 

 

Univé verandert: we adviseren niet meer alleen 

verzekeringen, maar we helpen onze leden ook 

met voorkomen en beperken. Dat vereist dat 

wij ons anders organiseren. In 2019 zijn we 

gestart met de herinrichting van de 

commerciële organisatie. Om nog beter te 

kunnen inspelen op wat onze leden willen, 

hebben we op verschillende manieren intensief 

contact met onze klanten. Zo kunnen we 

flexibel reageren op ontwikkelingen en onze 

diensten rondom onze leden organiseren. 

Anders werken en een nieuwe strategie: dat 

vraagt ook om andere kennis en vaardigheden, 

van medewerkers én managers.  

 

Ondersteuning medewerkers 

We faciliteren medewerkers met opleidingen, 

trainingen en loopbaanbegeleiding, helemaal 

afgestemd op wat zij nodig hebben om 

duurzaam inzetbaar te blijven. In 2019 hebben 

we  opleidingsprogramma’s aangeboden 

gericht op persoonlijke effectiviteit, duurzame 

inzetbaarheid en trainingen op het gebied van 

voorkomen/beperken/verzekeren.  
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Veerkrachtige en flexibele medewerkers 

Maar training en opleiding alleen is niet 

genoeg. In een tijd waarin verandering het 

nieuwe normaal is, is er behoefte aan 

veerkrachtige medewerkers die flexibel met die 

veranderingen kunnen meebewegen. Die 

beschikken over verandervermogen. Vitale 

medewerkers die vooruitdenken en inspelen op 

veranderende omstandigheden. Die plezier in 

hun werk hebben, lekker in hun vel zitten, 

gezond en fit zijn. Zo blijven zij van waarde voor 

Univé en vinden zij ook in een nieuwe situatie 

snel hun draai. 

We hebben veel aandacht voor vitaliteit. Met 

ons vitaliteits-programma streven we, zoals we 

dat ook voor onze leden doen, naar het 

voorkomen en beperken van risico’s. We 

motiveren medewerkers actief te werken aan 

hun fysieke en mentale gezondheid. Daarmee 

verhogen we hun veerkracht en voorkomen we 

zoveel mogelijk verzuim.  

Wij onderkennen dat niet alle medewerkers in 

staat zullen zijn om samen met ons deze 

veranderingen door te maken of dat op andere 

wijze de ambities van de medewerker en 

organisatie niet meer parallel lopen. Het is onze 

verantwoordelijkheid ook deze medewerkers te 

ondersteunen bij hun ambities en inzet van hun 

talent. 

 Tabel 10: Personeelsbestand in cijfers 

2019 2018 
Personeelsinformatie (ultimo stand) 

fte onbepaalde tijd 231 229 

fte bepaalde tijd 44 37 

Totaal in loondienst 275 266 

fte Inleen  & detachering 23 18 

Totaal werkzame personen (fte) 298 284 

Aantallen onbepaalde tijd 276 275 

Aantallen bepaalde tijd 46 40 

Totaal in loondienst 322 315 

Aantallen Inleen  & detachering 29 25 

Totaal werkzame personen (aantallen) 351 340 

Gemiddelde op basis van fte 

In loondienst 278 266 

Inleen & detachering 21 18 

Totaal gemiddeld fte 299 284 

In loondienst op basis van fte 

Vrouw  42% 51% 

Onbepaalde tijd 85% 87% 

Gemiddelde leeftijd 45 44 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) 3,7% 3.5% 
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In-, door- en uitstroom 

In 2019 hebben we onze vacatures over het 

algemeen snel kunnen invullen. We hebben er 

veel nieuwe collega’s bijgekregen (41). Collega’s 

die zich in de afgelopen jaren ontwikkeld 

hebben, hebben in 2019 intern een stap in hun 

carrière gemaakt. In 2019 zagen we verder ook 

een uitstroom van medewerkers (43) die hun 

loopbaan vervolgen buiten Univé Dichtbij. 

 

Opleidingen 

Kwaliteit van onze dienstverlening blijft een 

belangrijk speerpunt. In 2019 hebben onze 

collega’s veel tijd en energie geïnvesteerd in het 

vakbekwaam worden/blijven. Hierbij valt te 

denken aan de diverse Wft diploma’s en PE-

certificaten. Daarnaast hebben we binnen de 

commerciële organisatie extra aandacht 

besteed aan het invulling geven aan onze 

nieuwe strategie. Een en ander zal in 2020 

voortgezet worden.  

Ziekteverzuim  

Het verzuimcijfer over 2019 was 3,7% (2018: 

3,5%). We besteden veel aandacht aan vitaliteit, 

zowel fysiek als mentaal. Op deze manier 

proberen we verzuim zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

 

Univé Dichtbij kent een Ondernemingsraad. In 

het verslagjaar behandelde de 

Ondernemingsraad onder meer de volgende 

onderwerpen: de herinrichting van de 

adviesorganisatie, de oprichting van een 

nieuwe B.V. met betrekking tot Veilig 

Ondernemen, aanpassing van de 

openingstijden van de winkels, een beperkte 

aanpassing in het beloningsbeleid, aanpassing 

van de pensioenregeling en wijziging van de 

HR-cyclus (functionerings- en 

beoordelingssysteem).
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Een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap, en zorgen voor een duurzame en 

transparante bedrijfsvoering: dat is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

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

verbinden en met elkaar in contact blijven. Wij kijken ook naar onze eigen rol in de 

samenleving. Wat voor bedrijf willen we zijn? Welk voorbeeld geven we? Oftewel: hoe 

zorgen we dat we verantwoord ondernemen? 

 

Univé Dichtbij is met name door haar 23 

winkels geworteld in de regio en heeft een 

sterke verbondenheid met de lokale 

gemeenschap. Maar deze betrokkenheid gaat 

veel verder dan alleen ‘aanwezig zijn met een 

winkel’. Onze vestigingen spelen een 

faciliterende en centrale rol in het leveren van 

een bijdrage aan een fijne, veilige, duurzame en 

leefbare omgeving. Via allerlei lokale en 

regionale activiteiten ondersteunen wij de 

gemeenschap. Daarnaast zijn onze mensen 

actief in lokale netwerken. In 2019 is 

onverminderd ingezet op het waarmaken van 

het zekerheidsmerk met de thema’s voorkomen 

en beperken. Zo hebben op talloze plekken 

binnen het werkgebied inbraakpreventie-

avonden plaatsgevonden. 

 

Lokale betrokkenheid is in 2019 uitgebreid door 

het openen van twee nieuwe Univé winkels in 

Lelystad en Veenendaal. Tijdens de opening van 

deze twee nieuwe winkels is uitgebreid 

aandacht geweest voor EHBO en 

levensreddend handelen, om bij vervelende 

gebeurtenissen erger te voorkomen. 

 
  



 

 

 

 
57  Jaarverslag 2019 | Midden in de maatschappij 
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In 2019 is de winkel op Ameland gesloten, maar 

dan wel met de belofte dat we betrokken 

blijven op en bij het eiland. Deze belofte van 

betrokkenheid wordt waargemaakt door 

sponsoring en actieve deelname van Univé 

Dichtbij aan lokale evenementen. 

 

Door de periodieke overleggen van zowel 

management als medewerkers met onze 

regioteams, blijven we continu betrokken bij 

wat er op lokaal en regionaal niveau speelt in 

ons werkgebied. Daarom ook, hebben onze 

regioteamleden een actieve rol bij het 

beoordelen van lokale sponsorverzoeken. 

Gezamenlijk hebben de leden van de 

regioteams getoetst en vastgesteld welke 

initiatieven gesteund worden, waarmee zowel 

Univé Dichtbij als haar leden invulling hebben 

gegeven aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

 

Al sinds jaren is het activatieprogramma Såmen 

een beproefd middel om aandacht te vragen 

voor lokale goede doelen, en deze financieel te 

steunen. De inspanningen van (de mensen in) 

onze vestigingen zijn beloond door het steunen 

van 25 goede doelen met een financiële 

bijdrage. Naast de financiële bijdrages, is er ook 

door hulp en fysieke inspanningen van onze 

eigen mensen bijgedragen aan de lokale goede 

doelen. 

 

Door middel van lokale sponsoring, het 

activatieprogramma Såmen en ‘Mijn Goede 

Doel Dichtbij’ geven wij invulling aan onze 

merkwaarden: Samen, Dichtbij en Doen! Wij 

steunen goede doelen en projecten die een 

groot publiek aanspreken in ons werkgebied. 

Dit zijn bij voorkeur projecten en goede doelen 

waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar ruimte 

is voor persoonlijk contact, dichtbij huis. 

Daarmee maken we samen de leefomgeving 

van onze leden nog leuker. 

Willekeurige voorbeelden zijn: 

• Stichting Stoer te Ede; 

• Vrienden van het hospice te Emmen;  

• Griendtsveenpark te Nieuw Amsterdam; 

• Stichting Run (voorheen stichting Halve van 

Nijkerk); 

• Stichting Triatlon Friesland; 

• Tennisvereniging L.T.V. Irminloo te Ermelo; 

• Vogelwacht Nes-Buren te Nes. 

 

Univé is Supporter van Sport  

We geloven in de kracht van sport en beweging. 

Om gezond te blijven, je goed te voelen en 

mensen te leren kennen. Daarom stimuleert 

Univé sporten en bewegen. Voor jong en oud, 

met of zonder beperking. Dat doen we onder 

de naam ‘Supporter van Sport’. Via sport is 

Univé altijd dichtbij! Van topsport tot 

breedtesport, van verenigingen tot 

evenementen. We ondersteunen evenementen 

met sponsorgeld en materiaal. Via Facebook, 

Twitter, Instagram en YouTube promoten en 

delen we deze evenementen met duizenden 

sportliefhebbers.  

Onder de noemer ‘Supporter van Sport’ 

steunen we ook lokale en regionale sportieve 

initiatieven. Als Univé Dichtbij sponsoren wij 

meerdere sportverenigingen en evenementen. 

Zo zijn wij een van de grote sponsoren van 

bijvoorbeeld voetbalvereniging Sparta te 

Nijkerk. Daarnaast was Univé Dichtbij in 2019 

sponsor van XTerra Nederland op Ameland, 

waar dit jaar het bestuur en (een deel van het) 

management deel hebben genomen aan de 

sprint triatlon.  

Naast het ondersteunen van sport en bewegen 

draagt Univé ook bij aan het faciliteren van 

sportbeleving door leden uit te nodigen voor 

events zoals o.a. voetbalwedstrijden van Sc 
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Heerenveen. Zo kan iedereen, actief of passief, 

genieten van het plezier van sport. 

Een mooie rol voor goede doelen tijdens de 

Univé Dichtbij familiedag 

Tijdens de 2019 editie van de Univé Dichtbij 

familiedag in Slagharen is aandacht gevraagd 

voor goede doelen. De eigen bijdrage die in 

2019 is gevraagd aan bezoekers van de 

familiedag (€ 3,- per bezoeker) heeft Univé 

Dichtbij op haar beurt gedoneerd aan vier 

verschillende goede doelen. 

Bezoekers van de familiedag hebben op deze 

dag kunnen lezen en horen waar de 

betreffende goede doelen voor staan, alvorens 

zij een keuze konden maken aan welk doel zij 

hun bijdrage konden schenken. De vier goede 

doelen hebben door de actie van de Univé 

Dichtbij familiedag en de bijdrage van de 

bezoekers de volgende donaties ontvangen: 

• Nationaal Ouderenfonds € 9.000,-;

• Foppe Fonds € 9.000,-;

• Stichting Ambulance Wens Nederland 

€ 10.000,-;

• Kika € 15.000,-.

Duurzame en transparante bedrijfsvoering gaat 

over onze manier van werken. Wij voelen ons 

verantwoordelijk voor onze directe omgeving 

en het welzijn van onze medewerkers. Daarom 

besteden we aandacht aan duurzaam werken 

en streven we ernaar maatschappelijk 

verantwoord te beleggen. En misschien wel het 

belangrijkste: wij willen daar transparant over 

zijn. 

Duurzaam werken 

Duurzaam werken doen we op verschillende 

manieren. Bijvoorbeeld in onze dagelijkse 

manier van werken. Wij zetten in op het 

verkleinen van onze CO2-footprint. Zo 

gebruiken we steeds minder papier en werken 

we steeds vaker digitaal. Wij stimuleren waar 

mogelijk video-vergaderen en werken op 

afstand, zodat medewerkers minder hoeven te 

reizen. Verder streven we naar een zo 

duurzaam mogelijk inkoopbeleid. Wij kopen 

groene energie gezamenlijk in. Duurzaamheid 

is één van de pijlers onder het vernieuwde 

winkelconcept welke we afgelopen jaar in 

Lelystad en Veenendaal hebben 

geïntroduceerd. 

Transparant werken 

Transparant werken doen we door open te zijn 

in onze verslaglegging, verantwoording en 

communicatie. We maken heldere producten 

en diensten, zodat onze leden weten waar ze 

aan toe zijn. We zorgen voor duidelijke 

voorwaarden en handige rekentools, die 

nieuwe klanten snel inzicht geven in hun 

premie. Voorop staat dat onze klanten een 

goed, persoonlijk advies krijgen. 

De ontwikkeling van nieuwe preventiediensten 

onder de noemer Veilig Wonen en Veilig 

Ondernemen past volledig in dit kader. Door 

het aanbieden van deze diensten ontzorgen we 

klanten van het treffen van 

preventiemaatregelen en bovendien is de klant 

ervan verzekerd dat de preventievoorwaarden 

uit de verzekeringspolis adequaat zijn ingevuld. 

Of krijgt de klant een polis waarop er geen 

preventievoorwaarden van toepassing zijn. 

Verantwoord beleggen  

Wij beheren de premies van onze verzekerden. 

Een deel van dit geld beleggen we met als doel 
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dat de opbrengsten van de beleggingen 

bijdragen aan het resultaat. Dit doen we 

zorgvuldig en transparant: in dit jaarverslag 

laten we de resultaten van onze beleggingen 

zien. In het beleggingsbeleid zijn duidelijke 

kaders gesteld waarbinnen het beheer van de 

beleggingsportefeuille plaats moet vinden, 

zodat de continuïteit van der organisatie geen 

gevaar loopt. 

Vanzelfsprekend houden we ons aan de Code 

Duurzaam Beleggen van het Verbond van 

Verzekeraars en het Convenant internationaal 

verantwoord beleggen. In deze 

overeenkomsten staan standaarden en 

afspraken die gelden voor de 

verzekeringssector. 

Samen met onze vermogensbeheerder 

Ambassador Vermogensbeheer B.V. werken we 

aan de invulling van deze afspraken. We 

beleggen bijvoorbeeld niet in bedrijven die zich 

bezighouden met de productie van wapens. 

Ook tabaksproducenten en bedrijven die zich 

schuldig maken aan ernstige schendingen van 

de UN Global Compact worden door ons 

uitgesloten. De UN Global Compact omvat 10 

principes op het gebied van mensenrechten, 

arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. We 

blijven daarnaast via onze 

vermogensbeheerder continu in dialoog met de 

vermogensbeheerders en onderliggende 

bedrijven waarin we beleggen. Deze dialoog 

beoogt de aandacht voor Environment 

Sustainable Governance (‘ESG’), oftewel 

‘duurzaamheid’, te vergroten en verbeteringen 

te realiseren. Op deze wijze wordt door 

screening, uitsluiting en engagement ESG 

geïntegreerd in ons beleggingsbeleid. 

Integriteitsbeleid 

Univé heeft een formule breed 

integriteitsbeleid dat onder andere gericht is op 

bestrijding van corruptie en omkoping. En 

waarin maatregelen zijn geformuleerd ter 

voorkoming en beheersing daarvan. De risico’s 

voortvloeiend uit de hierboven genoemde 

thema’s zijn als laag aan te merken. Dit houdt 

verband met de aard van de activiteiten van 

Univé, die zich in hoofdzaak beperken tot 

schadeverzekeringen op de Nederlandse markt. 

Daarmee moet Univé zich houden aan de 

Nederlandse wetgeving, waaronder de 

nationale toezichtwetgeving. 



 

 

 

 
61  Jaarverslag 2019 | De Ledenraad 

 

 

 

 

De Ledenraad van Univé Dichtbij heeft een bijzondere positie in een bijzondere 

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

geld niet wegvloeit naar aandeelhouders of andere financiers, maar wordt ingezet om 

nog beter in de behoeften van de leden te voorzien. 

De traditionele, statutair vastgelegde, taak van 

de Ledenraad is gericht op het vanuit 

ledenperspectief beoordelen van de 

ontwikkeling en prestaties van de Coöperatie. 

De Ledenraad heeft het laatste woord over 

enkele belangrijke beslissingen van de Raad 

van Bestuur en mag bestuurders en 

commissarissen benoemen en ontslaan. Naast 

deze taak staat het de Ledenraad vrij om het 

bestuur gevraagd en ongevraagd advies te 

geven over alle aspecten van ons bedrijf. 

 

Belangrijke onderwerpen, waar de Ledenraad 

in 2019 over heeft besloten, zijn: 

• Het vaststellen van de jaarrekening van en 

verdeling resultaat over 2018; 

• Het verlenen van decharge aan de leden van 

de Raad van Bestuur voor de bestuurlijke 

werkzaamheden in 2018; 

• Het verlenen van decharge aan de leden van 

de Raad van Commissarissen voor het 

uitgeoefende toezicht in 2018; 

• De herbenoeming van een lid van de Raad 

van Commissarissen. 

 

Belangrijke onderwerpen, waar de Ledenraad 

in 2019 met de Raad van Bestuur en Raad van 

Commissarissen over heeft gesproken, zijn: 

• De ontwikkeling van het resultaat over 2019 

van Univé Dichtbij; 

• De voortgang van de strategie van Univé 

(Dichtbij); 

• De wijziging van de inrichting van de 

organisatie; 

• De ontwikkelingen met betrekking tot 

Ostfriesische Versicherungsbörse Gmbh als 

het gaat om (het beëindigen van) de 

samenwerking en de participatie. 
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De Ledenraad bestaat uit minimaal 20 en maximaal 40 leden met voldoende verbinding met en 

spreiding door het werkgebied. De leden van de Ledenraad worden voor maximaal 3 termijnen van 

4 jaar benoemd.  

De Ledenraad bestaat uit de volgende personen:

Tabel 11: Samenstelling Ledenraad 

Naam m/v Woonplaats Regio 

J.W. Idema M  Hardenberg Drenthe-Overijssel 

E.E. Kamp M  Rijssen Drenthe-Overijssel 

H.L. Lanting M  Oosterhesselen Drenthe-Overijssel 

J. de Haan M  Coevorden Drenthe-Overijssel 

G. Naber – Dijks V  Nieuw-Weerdinge Drenthe-Overijssel 

ing. R.H. Beenen M  Zeewolde Flevoland, Gooi- & Eemland 

M.J.M. Huijbrechts M  Almere Flevoland, Gooi- & Eemland 

P. Ronkes V  Hilversum Flevoland, Gooi- & Eemland 

J. op de Hoek (benoeming 6 januari 2020) M  Dronten Flevoland, Gooi- & Eemland 

J. Metselaar (periodiek afgetreden 15 mei 2019) M  Dronten Flevoland, Gooi- & Eemland 

ing. E.J. Rouwenhorst M  Amersfoort Flevoland, Gooi- & Eemland 

O. Tijseling M  Leeuwarden Friesland 

J. Idsardi M  Holwerd Friesland 

G.J. de Vries M  Cornjum Friesland 

D. Ploeg V  Rinsumageest Friesland 

G.S. de Graaf  M  Heerenveen Friesland 

Ph. Van Beek (tussentijds afgetreden 16 januari 2019) M  Nijkerk Midden-Nederland 

S. Bochem V  Barneveld Midden-Nederland 

A. Jonkers M  Voorthuizen Midden-Nederland 

drs. I.J. van der Veere Msc M  Harderwijk Midden-Nederland 

H.R. Eshuis (benoeming 30 september 2019) M  Putten Midden-Nederland 

A.J. Koerts (benoeming 6 januari 2020) M  Veenendaal Midden-Nederland 
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Uit de Ledenraad van Coöperatie Dichtbij U.A. zijn onderstaande drie afgevaardigden benoemd in de 

Ledenraad van de Coöperatie Univé U.A.  

Tabel 12: Samenstelling  Ledenraad Coöperatie Univé U.A. 

Naam m/v Woonplaats Regio 

Ing. E.J. Rouwenhorst M Amersfoort Flevoland, Gooi- & Eemland 

J. Idsardi M Holwerd Friesland 

M.J.M. Huijbrechts M Almere Flevoland, Gooi- & Eemland 
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De heer drs. H. (Henne) Bonestroo 

24 juli 1964, Nijkerk 

Lid Raad van Bestuur 

Nevenfuncties 

• Lid Raad van Commissarissen Univé Pensioen B.V. te Groenlo

De heer E. (Egbert) Knorren 

19 oktober 1963, Noordoostpolder 

Lid Raad van Bestuur 



 

 

 

 
66  Jaarverslag 2019 | Personalia en rooster van aftreden 

 

 

De heer prof. dr. L. (Leen) Paape RA RO CIA 

15 april 1956, Sint Annaland 

Voorzitter Raad van Commissarissen en Lid Audit- en Riskcommissie 

 

Nevenfuncties 

• Universiteit Nyenrode B.V.: Hoogleraar Corporate Governance 

• Stichting Pensioenfonds SNS Reaal: Voorzitter Raad van Toezicht 

• Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie: 

Supervisor 

• Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie: Lid Raad van 

Toezicht 

• Stichting Erfgoed (Broedercongregatie O.L.V. der Zeven Smarten)  

en diverse daaraan gerelateerde stichtingen: Lid Raad van Toezicht 

• Centrum voor Mens & Luchtvaart: Lid Raad van Advies 

 

 

Mevrouw A.G. (Lidy) Hartemink MHA 

4 april 1959, Wisch 

Lid Raad van Commissarissen en Voorzitter Remuneratiecommissie 

 

Nevenfuncties 

• Stichting Zorggroep Almere: Voorzitter Raad van Bestuur 

(beroep) 

• Avicenna: Moderator Academie voor Leiderschap 

• Stichting Ziekenhuis Nij Smellinghe: Lid Raad van Toezicht 

 

 

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

21 oktober 1947, Nijmegen 

Lid Raad van Commissarissen en Voorzitter Audit- en Riskcommissie 

 

Nevenfuncties 

• Delta Lloyd Pensioenfonds: Bestuurder 

• Univé Stad en Land Brandverzekeraar: Voorzitter RvC 

• Adviescommissie BMKB van RVO: Lid 

• Roos Advies: Zelfstandig adviseur 
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Dhr. R.J.J. (Ronald) Voorn MSc RM 

21 januari 1958, Eindhoven 

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen, Lid 

Remuneratiecommissie 

Nevenfuncties 

• Oprichter Science for Business Group

• PhD candidate

• Docent Universiteit Twente

• Docent Hogeschool Utrecht

• RvC lid Plantation PortoMari Curaçao

• Lid Raad van Toezicht NIMA
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De leden van de Raad van Bestuur van 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. worden 

benoemd voor onbepaalde tijd. 

Een commissaris wordt benoemd voor een 

periode van maximaal drie (3) jaar. Een door 

het verstrijken van zijn benoemingstermijn 

aftredende commissaris kan voor een nieuwe 

termijn worden benoemd, mits de totale 

aaneengesloten duur van zijn lidmaatschap van 

de raad van commissarissen maximaal 10 jaren 

bedraagt. Een commissaris die na verloop van 

10 aaneengesloten jaren aftreedt, is na verloop 

van een kalenderjaar opnieuw tot commissaris 

benoembaar.

Tabel 13: Rooster van aftreden 

(per datum) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Tom Roos 17/12 23/01 17/12* 17/12 17/12 

Lidy Hartemink 17/12 17/12 17/12* 17/12 

Leen Paape 31/05 31/05 31/05 31/05* 

Ronald Voorn 21/06 21/06 21/05 21/06* 

* aftredend, niet herkiesbaar
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Op 31 december 2019 zag de organisatie van Univé Dichtbij er als volgt uit: 

De volgende entiteiten vormen samen Univé 

Dichtbij: 

• Coöperatie Univé Dichtbij U.A.,

ledenorganisatie, vermogen,

aandeelhouder van;

• Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.,

(brand)verzekeringsbedrijf;

• Univé Dichtbij Advies B.V., intermediair;

• Univé Dichtbij Organisatie B.V., personeel

en middelen;

• Univé Dichtbij Preventie B.V.,

preventiebedrijf.



71 Jaarverslag 2019 | Organisatie 
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Zoals uit het organogram blijkt is Univé Dichtbij 

Advies B.V. voor 14,29 % aandeelhouder in 

Univé Pensioen B.V. Univé Pensioen B.V. is een 

advies-/bemiddelingsbedrijf, gericht op het 

verstrekken van onafhankelijke 

pensioenadviezen, met actuariële bemiddeling, 

waaronder begrepen financiële en fiscale 

adviezen. Het totaal van de aandelen wordt 

gehouden door 7 Regionale Univé’s. 

 

Univé Dichtbij is een Regionale Univé. Univé 

Dichtbij is onderdeel van de Univé Formule. 

Tezamen met 7 Regionale Univé’s en de Univé 

Groep. In juridische zin staan Univé Groep en 

de Regionale Univé’s los van elkaar; de 

Regionale Univé’s zijn zelfstandige 

rechtspersonen. Binnen de Univé Formule 

wordt op organisatorisch vlak nauw 

samengewerkt. Dit onder meer op basis van de 

Samenwerkingsovereenkomst Univé, 

bemiddelingsovereenkomsten, 

herverzekeringsovereenkomsten en de Univé 

Formule overeenkomst. Zie voor een 

organogram pagina 14. 

 

De basisstructuur van de Coöperatie Univé 

Dichtbij U.A. bestaat uit de Ledenraad, de Raad 

van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

 

Ledenraad 

De Ledenraad is binnen Coöperatie het hoogste 

besluitvormende orgaan. Belangrijke 

onderwerpen als fusies, statutenwijzigingen, 

vaststelling van de jaarrekening en de 

benoeming van leden van de Raad van Bestuur 

en de Raad van Commissarissen worden aan de 

Ledenraad ter besluitvorming voorgelegd. 

Tevens signaleert de Ledenraad of Univé 

Dichtbij haar rol als betrokken financiële 

dienstverlener in de lokale gemeenschap 

vervult. 

 

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die in 

hun hoedanigheid van verzekerde bij Univé 

Dichtbij Brandverzekeraar N.V. lid zijn van 

Coöperatie. De Ledenraad van Coöperatie 

Univé Dichtbij U.A. bestaat uitsluitend uit leden-

verzekerden. De Ledenraad bestond per 1 

januari 2019 uit 19 leden. 

 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van Coöperatie is 

verantwoordelijk voor het besturen van de 

Coöperatie. Daaronder valt de leiding omtrent 

de dagelijkse gang van zaken, 

beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling en 

beleidsuitvoering, strategieontwikkeling en 

richting geven aan de met de Coöperatie in een 

groep verbonden maatschappijen, in het 

bijzonder Univé Dichtbij Advies B.V. 

(bemiddelingsbedrijf) en Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. (verzekeringsbedrijf). In 

2019 bestond de Raad van Bestuur uit twee 

personen: de heer drs. H. Bonestroo en de heer 

E. Knorren. 

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak 

toezicht te houden op het beleid van de Raad 

van Bestuur en op de algemene gang van zaken 

in de Coöperatie en de met haar verbonden 

ondernemingen. Daarnaast staat de Raad van 

Commissarissen de Raad van Bestuur met raad 

terzijde. Voor de ondersteuning bij de 

uitoefening van zijn taak heeft de Raad van 

Commissarissen een tweetal vaste commissies 
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geïnstalleerd, te weten de Audit- & 

Riskcommissie en de Remuneratiecommissie.  

 

In 2019 waren er vier commissarissen in 

functie: de heer prof. dr. Leen Paape RA RO CIA 

(voorzitter, lid Audit- & Riskcommissie), de heer 

Ronald Voorn Msc RM (vice-voorzitter, lid 

Remuneratiecommissie), de heer mr. Tom Roos 

(lid, voorzitter Audit- & Riskcommissie) en 

mevrouw Lidy Hartemink MHA (lid, voorzitter 

Remuneratiecommissie). Per 17 december 2019 

was mevrouw Lidy Hartemink MHA aftredend. 

Per diezelfde datum werd mevrouw Lidy 

Hartemink MHA – op voordracht van de Raad 

van Commissarissen – door de Ledenraad 

herbenoemd. Dit voor een laatste termijn van 

drie jaar. 

 

Lees meer in het verslag van de Raad van 

Commissarissen op pagina 95. 

 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. kent de 

volgende statutaire organen: de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AvA), de 

Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen.  

 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. staat 

onder toezicht van en rapporteert zelfstandig 

aan De Nederlandsche Bank (DNB). 

 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De AvA is het hoogste besluitvormende orgaan 

binnen Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. De 

AvA wordt gevormd door Coöperatie Univé 

Dichtbij U.A. Feitelijk wordt deze rol ingevuld 

door (de Raad van Bestuur van) de Coöperatie 

Univé Dichtbij U.A. Met betrekking tot bepaalde 

besluiten (bijvoorbeeld benoeming van een 

commissaris en de vaststelling van de 

jaarrekening) treedt de Ledenraad (van 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A.) op als bevoegd 

vertegenwoordiger van de Coöperatie Univé 

Dichtbij U.A. in de AvA. 

 

Raad van Bestuur 

Het statutair bestuur van Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. wordt ingevuld door (de 

Raad van Bestuur van) de Coöperatie Univé 

Dichtbij U.A. 

 

Raad van Commissarissen 

De rol en invulling van dit orgaan is gelijk aan 

die bij Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (personele 

unie). 

 

Het statutair bestuur van de overige entiteiten 

binnen Univé Dichtbij wordt door (de Raad van 

Bestuur van) de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. 

ingevuld. 

 

Op dit moment is er in de Raad van Bestuur en 

de Raad van Commissarissen nog geen sprake 

van een evenwichtige man-vrouwverdeling. Bij 

toekomstige benoemingen en/of voordrachten 

wordt gestreefd naar een evenwichtige man-

vrouwverdeling. Bij de selectie van 

bestuursleden en toezichthouders wordt met 

name het (collectieve) geschiktheidsaspect 

zwaar gewogen. Univé Dichtbij zal in dit 

verband gebruikmaken van een open en 

transparante benoemingsprocedure. Univé 

Dichtbij zal jaarlijks de m/v-samenstelling van 

de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen evalueren. 

De leden van de Raad van Bestuur als ook de 

leden van de Raden van Commissarissen 

hebben in 2019 deelgenomen aan relevante 
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opleidingen en gerichte inhoudelijke (interne) 

bijeenkomsten. 

 

Alle leden van de Raad van Bestuur en de leden 

van de Raad van Commissarissen hebben de 

eed of belofte voor beleidsbepalers in de 

financiële sector afgelegd.  

 

Met betrekking tot de inrichting van de 

governance is er sprake van een bij de aard, 

omvang en complexiteit passende uitwerking 

van beleid en uitvoeringsmaatregelen. Ook de 

eisen vanuit de normen omtrent beheerste en 

integere bedrijfsvoering, beheerst 

beloningsbeleid en deskundigheid/geschiktheid 

uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) 

alsmede Solvency II (onder meer opzet en 

werking sleutelfuncties) zijn hierin verwerkt.  

 

Lees meer over de inrichting van het 

risicomanagement op pagina 74. Lees meer 

over het beloningsbeleid op pagina 87.  

 

De hierboven bedoelde inrichting maakt dat er 

voldoende waarborgen zijn voor een deugdelijk 

bestuur en een deugdelijk toezicht op dit 

bestuur. De hierboven beschreven inrichting is 

passend gelet op de omvang en aard van de 

activiteiten van de Coöperatie Univé Dichtbij 

U.A. en de daaraan gelieerde 

vennootschappen. 

 

  



 
75  Jaarverslag 2019 | Risicomanagement 

 

 

 
 
 
 
 

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

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

betrouwbaarheid van Univé Dichtbij te waarborgen, stellen we grenzen aan de risico’s die 

Univé Dichtbij accepteert en houden we ons aan de wet- en regelgeving. Ons 

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

kunnen maken. 

 

In dit hoofdstuk is aandacht voor het binnen 

Univé Dichtbij gevoerde risicomanagement. 

Binnen Univé Dichtbij wordt risicomanagement 

integraal benaderd en wordt daarin voor de 

verschillende entiteiten geen onderscheid 

gemaakt. De bespreking in kwalitatieve zin, ziet 

derhalve op geheel Univé Dichtbij. Echter, daar 

waar in kwantitatieve zin over risico’s wordt 

gesproken, ligt de focus op het 

verzekeringsbedrijf van Univé Dichtbij. 

  

Een beheerste en integere bedrijfsvoering 

waarin verantwoord met risico's wordt 

omgegaan draagt bij aan het klantvertrouwen 

en aan het zekerheidsmerk Univé. Realisatie 

van de doelstellingen binnen de gewenste 

risicobereidheid en binnen de kaders van wet- 

en regelgeving waarborgt de continuïteit en 

betrouwbaarheid van Univé Dichtbij.  

  

In april 2019 is voor de organisatie het 

risicoprofiel opnieuw vastgesteld. De risico’s die 

Univé Dichtbij loopt zijn in belangrijke mate 

afhankelijk van de samenstelling van de 

verzekeringsportefeuille, de mate van 

herverzekering en de samenstelling van de 

beleggingsportefeuille. Ook zijn ontwikkelingen 

in de externe omgeving van invloed op het 

risicoprofiel alsmede de effectiviteit van de 

inrichting van de eigen organisatie. 

  

Het risicobeheersings- en controlesysteem 

binnen Univé Dichtbij is ingericht volgens het 

model van de 'three lines of defense'. 
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Het risicomanagementbeleidsraamwerk is 

opgebouwd uit verschillende 

beleidsdocumenten. In het Beleidskader 

Risicomanagement is de wijze waarop Univé 

Dichtbij invulling geeft aan risicomanagement 

beschreven. Ook zijn hierin de rollen en 

verantwoordelijkheden uitgewerkt, waaronder 

de taakverdeling tussen eerste lijn en tweede 

lijn. In het document Risicostrategie Univé 

Dichtbij is de risicobereidheid per 

risicocategorie uiteengezet. Onderliggend zijn 

beleidskaders opgesteld waarin 

risicotoleranties zijn benoemd. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, 

liquiditeitsbeleid en het kapitaalbeleid. 

Daarnaast is in het beleidskader Own Risk and 

Solvency Assessment (ORSA) het kader 

beschreven voor de inrichting van het ORSA-

proces binnen Univé Dichtbij. 

Eerste lijn 

De eerste lijn wordt gevormd door het 

lijnmanagement, dat in de eerste plaats 

verantwoordelijk is voor het beheersen van 

risico's. De eerste lijn richtte zich in het 

verslagjaar op de introductie en implementatie 

van kortcyclische monitoring op kwaliteit. 

Daarnaast heeft de lijn invulling gegeven aan 

activiteiten zoals een GAP analyse op het thema 

Zorgplicht en het borgen en beheersen van het 

naleven van de Algemene Verordening 

Gegevensverwerking (AVG) en de Europese 

richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). Ook zijn 

zoals ieder jaar conform het 

risicomanagementsysteem op strategisch 

niveau risico’s geïnventariseerd en 

geprioriteerd, om tijdig de beheersing van 

risico’s vorm te kunnen geven. Tevens is in 2019 

de risicobereidheid voor Univé Dichtbij herijkt. 

Tweede lijn 

De tweede lijn ondersteunt en houdt toezicht 

op de eerste lijn, onder meer door kaderstelling 

voor de beheersing van risico's, advisering, 

monitoring en rapportage over de beheersing 

van risico’s. De afdeling Risk & Compliance 

geeft invulling aan deze tweedelijnsactiviteiten. 

De actuariële functie is door Univé Dichtbij 

uitbesteed aan Arcturus. 

Risk & Compliance 

Voor de tweede lijn lag in 2019 de focus op het 

adviseren bij de inbedding van de 

Risicomanagement en Compliance cyclus in de 

1e lijn, het optimaliseren van 2e lijnsactiviteiten 

met betrekking tot operationele 

risicobeheersing (kortcyclische monitoring) en 

de implementatie van het compliance 

raamwerk ten aanzien van 2e lijnsactiviteiten. 

Daarnaast heeft de 2e lijn invulling gegeven aan 

de primaire afdelingsactiviteiten zoals het 

monitoren van het risicoprofiel, monitoring ten 

aanzien van acties, adviseren over 

verbetermogelijkheden en invulling geven aan 

de adviesfunctie bij besluitvormingstrajecten.  

Elk kwartaal geeft de risk en compliance 

rapportage inzicht in de ontwikkelingen van het 

risicoprofiel van Univé Dichtbij. In de 

rapportage worden de belangrijke risico’s, 

verbeterpunten en status ten opzichte van de 

risicobereidheid beschreven, waarmee de Raad 

van Bestuur en het lijnmanagement worden 

ondersteund bij het dagelijks managen van de 

risico’s. Ook is in het verslagjaar onder regie 
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van de tweede lijn de risicobereidheid 

geactualiseerd en een ORSA uitgevoerd. In het 

gehele verslagjaar vond overleg plaats tussen 

de sleutelfuncties. Door de compliance functie 

is in het verslagjaar onder meer aandacht 

besteed aan monitoring van de naleving van 

het provisieverbod, het beloningsbeleid, 

Zorgplicht en het Product Approval en Review 

Proces (PARP). Daarnaast zijn in 2019 

activiteiten uitgevoerd in het kader van borgen 

en beheersen van het naleven wettelijke eisen 

die redelijk recent aan onze dienstverlening 

worden gesteld. Zoals bijvoorbeeld de 

Algemene Verordening Gegevensverwerking 

(AVG), de EU richtlijn Verzekeringsdistributie 

(IDD) en de gewijzigde Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme 

(Wwft). 

Actuariële functie 

De actuariële functie heeft gedurende het 

verslagjaar aandacht besteed aan het 

beoordelen van de technische voorzieningen en 

de SCR. Er wordt in dit kader ieder kwartaal een 

review uitgevoerd op de vaststelling van de 

technische voorzieningen en de berekening van 

de SCR. Bij de jaarcijfers worden de 

bevindingen uit deze review door middel van 

twee rapportages aan het bestuur opgeleverd. 

In die rapportages zijn zowel het oordeel als de 

aanbevelingen van de actuariële functie 

opgenomen. De actuariële functie neemt in 

haar rapportage tevens een oordeel over de 

beheersing van de datakwaliteit door Univé 

Dichtbij op.  De aanbevelingen zoals 

opgenomen in de rapportages over boekjaar 

2018 zijn gedurende het verslagjaar opgepakt.  

Aanvullend heeft de actuariële functie in het 

verslagjaar een rol gehad bij het beoordelen 

van de ORSA scenario’s, de scenario’s die zijn 

opgenomen in het Voorbereidend Crisis Plan 

(VCP) en de toereikendheid van de premies. In 

dit kader is er tevens een review uitgevoerd op 

de door Univé Dichtbij voorgenomen 

aanpassingen van de particuliere tarieven. 

Daarnaast heeft de actuariële functie als 

onderdeel van het traject van het vaststellen 

van een nieuw herverzekeringscontract voor 

2020 een rapport opgesteld met een 

beoordeling van de verschillende opties en een 

advies. De bevindingen en aanbevelingen van 

de actuariële functie met betrekking tot de 

voorgaande activiteiten zijn gerapporteerd aan 

het bestuur.  

Derde lijn 

De Internal Audit functie vormt de derde lijn. 

Univé Dichtbij heeft deze Internal Audit functie, 

gezamenlijk met de andere Regionale Univé’s, 

uitbesteed aan Univé Services B.V. (onderdeel 

van de Univé Groep). Internal Audit heeft een 

controlerende functie en geeft via rapportages 

inzicht in de effectiviteit van de beheersing van 

de belangrijke risico’s. 

In 2019 zijn er voor Univé Dichtbij audits 

uitgevoerd op de jaarplancyclus Univé Dichtbij, 

de werking van Compliance en een Quick scan 

op de GAP analyse Zorgplicht. In breder Univé-

verband zijn audits uitgevoerd op: 

• Formulebrede audit opzet BCM

• Formulebrede audit opzet AVG

• Formulebrede audit opzet PVC

(formulebreed fraudebeleid)

• Formulebrede opdracht Strategie

De essentie van een verzekeraar is dat zij 

risico’s overneemt van haar cliënten. Het 

accepteren van risico’s is derhalve inherent aan 

de bedrijfsvoering van Univé Dichtbij. Univé 

Dichtbij onderkent de volgende 
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risicocategorieën: strategisch, financieel en 

operationeel (waaronder compliance). De mate 

waarin Univé Dichtbij bereid is risico’s te 

accepteren, komt tot uitdrukking in de 

risicobereidheid per risicocategorie. Deze wordt 

vertaald naar Kritische Risico Indicatoren 

uitgedrukt in kapitaal, rendement of 

kwalitatieve toleranties. Tevens worden de 

belangrijkste beheersmaatregelen waarmee 

Univé Dichtbij deze risico’s wil beheersen 

vastgelegd in de risicomanagementstrategie. 

Door middel van de PDCA-cyclus wordt de 

risicobereidheid periodiek getoetst en 

bijgesteld.  

Univé Dichtbij heeft in samenspraak tussen de 

Raad van Bestuur, MT en Riskmanagement de 

belangrijkste risico’s die de realisatie van de 

strategische doelstellingen van Univé Dichtbij 

bedreigen, in kaart gebracht. De Raad van 

Bestuur bespreekt elk kwartaal de 

geactualiseerde inzichten in de risico’s op basis 

van kwartaalrapportages. De risicoanalyse die 

mede als input voor de Own Risk Solvency 

Assessment (ORSA) is gebruikt dateert van april 

2019. De risicohouding en gedefinieerde risico’s 

zijn in 2019 tevens besproken met de Raad van 

Commissarissen. Om op een gestructureerde 

wijze de voor Univé Dichtbij van belang zijnde 

risico’s te identificeren, heeft de risk officer in 

overleg met de Raad van Bestuur van Univé 

Dichtbij risicocategorieën en subcategorieën 

gedefinieerd die hieronder worden toegelicht. 

Voor elk geïdentificeerd risico wordt een 

inschatting gemaakt van de bruto kans dat dit 

risico zich voordoet en de gevolgen die dat 

risico heeft voor de realisatie van de 

strategische doelen van Univé Dichtbij. Tevens 

worden de beheersmaatregelen 

geïnventariseerd en vindt uiteindelijk een 

inschatting plaats van het netto risico. 

Strategische risico’s  

De strategische risico’s zijn onderverdeeld in de 

categorieën externe bedrijfsomgeving en 

interne bedrijfsomgeving. Hieronder volgt een 

toelichting op de risico’s per categorie en de 

wijze waarop deze door Univé Dichtbij worden 

beheerst. 

Externe bedrijfsomgeving 

De externe risico’s bestaan uit de volgende 

belangrijkste subcategorieën: 

ondernemingsklimaat omgevingsrisico’s en 

reputatierisico. 

Ondernemingsklimaat 

Het IT-risico als gevolg van het onvoldoende 

beheersen van de IT omgeving van Univé 

Dichtbij is door Univé Dichtbij onderkend als 

een belangrijk risico. Univé Services B.V. 

(onderdeel van de Univé Groep), aan wie Univé 

Dichtbij haar IT diensten heeft uitbesteed, heeft 

(beveiligings)maatregelen ingeregeld en legt 

verantwoording af over de werking van deze 

maatregelen. De kernsystemen waarvan Univé 

Dichtbij gebruik maakt zijn in beheer bij Univé 

Services. 

Net als in 2018 is ook in 2019 het risico dat 

klimaatverandering leidt tot frequentere en 

hevigere schades waardoor de schadelast bij 

Univé Dichtbij toeneemt onderdeel van het 

risicoprofiel van Univé Dichtbij. Daarbij zijn 

tevens beheersmaatregelen benoemd, zoals 

het rekening houden met klimaatverandering 

bij de keuze voor het herverzekeringscontract 

en het doorrekenen van een ORSA scenario. 

De concurrentie op de Nederlandse 

verzekeringsmarkt is één van de 

omgevingsrisico’s van Univé Dichtbij. De 

ontwikkelingen in de concurrentiepositie 
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worden door Univé Dichtbij nauw gevolgd om 

tijdig te kunnen reageren op mogelijke kansen 

en bedreigingen. Ook is in 2019 aandacht 

geweest voor innovatie en is gestart met de 

herinrichting van de commerciële organisatie, 

ten behoeve van optimale klantbediening en 

beheersing van het concurrentierisico.  

  

Reputatierisico’s 

Voor Univé Dichtbij is het beheersen van het 

reputatierisico van strategisch belang. Het 

vertrouwen van onze leden in het Univé merk is 

essentieel. Om de reputatie te bewaken zijn in 

de Univé Formule samenwerkingsafspraken 

gemaakt. Op de naleving van deze afspraken is 

het Handhavingsbeleid van de Univé Formule 

van toepassing. 

 

Interne bedrijfsomgeving  

De interne risico’s bestaan uit de volgende 

belangrijkste subcategorieën: beleid & strategie 

en leiderschapsrisico’s.  

  

Beleid & strategie 

Het risico bestaat dat interne doelstellingen van 

de organisatie niet worden behaald, doordat de 

beschikbare middelen niet toereikend zijn of 

doordat niet tijdig wordt bijgestuurd. Om deze 

risico’s  te mitigeren heeft de Raad van Bestuur 

nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 

van de doelen, hetgeen is meegewogen in het 

vaststellen van de commerciële ambities voor 

2019. Tevens heeft er doorrekening van de 

werkzaamheden in relatie tot capaciteit 

plaatsgevonden ten behoeve van het jaarplan 

2019. Ook is er een actieplan opgesteld hoe 

invulling te geven aan vitaliteit en het 

bevorderen daarvan.  

  

Verder wordt het risico onderkend dat Univé 

Dichtbij er niet in slaagt zorgplicht op een 

effectieve wijze te integreren in haar 

dienstverlening. Dit heeft betrekking op 

kwaliteit en efficiëntie. De herinrichting van de 

commerciële organisatie draagt bij aan de 

mitigatie van dit risico, doordat er meer focus 

kan worden aangebracht. Daarnaast dragen 

ook de 1e lijnscontroles en bijsturing naar 

aanleiding hiervan bij aan beheersing van dit 

risico.  

  

Een ander risico binnen deze categorie betreft 

het risico dat de executiekracht bij het 

implementeren van de Univé Formule en het 

inspelen op ontwikkelingen wordt gehinderd 

door de complexiteit van de governance 

structuur van de Univé Formule. Dit is inherent 

aan de huidige governance structuur. 

Mitigerend is de betrokkenheid en invloed van 

de Raad van Bestuur in overleggremia binnen 

de Univé Formule. 

  

Leiderschapsrisico’s 

De strategische veranderingen en toenemende 

wet- en regelgeving vragen meer dan voorheen 

resultaatgerichtheid van leidinggevenden en 

deskundigheid van onze medewerkers. Het 

meenemen en faciliteren van zowel 

medewerkers als leidinggevenden bij deze 

veranderingen zijn medebepalend voor het 

succes. In 2019 is gestart met de herinrichting 

van de commerciële organisatie Univé Dichtbij. 

Dit moet zorgen voor meer focus en 

klantgerichtheid. Ook is in 2019 de R&O cyclus 

geoptimaliseerd zodat deze aansluit bij de 

strategische doelstellingen. 

 

Financiële risico’s 

De financiële positie van Coöperatie Univé 

Dichtbij U.A. en met name haar 

dochtervennootschap Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. wordt bepaald door de 
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winstgevendheid van de 

verzekeringsproducten, 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 financiële risico’s worden hieronder in drie 

categorieën ingedeeld: verzekeringstechnisch 

risico, marktrisico en tegenpartijrisico. 

Hieronder volgt een toelichting op deze risico’s 

en de wijze waarop deze door Univé Dichtbij 

worden beheerst. 

Verzekeringstechnisch risico 

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat 

negatieve financiële gevolgen optreden doordat 

inadequate aannames zijn toegepast met 

betrekking tot de premiestelling en de 

voorzieningen en/of dat de schadebetalingen, 

de kosten en/of de (ontwikkeling van de) 

voorzieningen in ongunstige zin afwijken van de 

aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling 

en de reservering. In Solvency II bestaat het 

verzekeringstechnisch risico uit de 

verzekeringstechnisch risico’s leven, schade en 

zorg. Verzekeringstechnisch risico uit leven- en 

zorgverzekeringen is op Univé Dichtbij niet van 

toepassing. Conform de richtlijnen van Solvency 

II onderscheidt Univé Dichtbij Brandverzekeraar 

N.V. binnen het verzekeringstechnisch risico

voor schade de volgende componenten: 

premie-, reserve-, verval- en catastroferisico. 

Het verzekeringstechnische risico is met een 

solvabiliteitskapitaalvereiste van € 19.4 mln. 

(2018: € 17.9 mln.) het grootste risico van Univé 

Dichtbij. Belangrijkste oorzaak voor deze 

stijging is een aanpassing in het 

herverzekeringscontract. Het eigen behoud 

voor storm is verhoogd. Daarnaast is voor 2020 

net als in 2019 een second event cover 

opgenomen voor storm. De 

riskmanagementfunctie en uitbestede 

actuariële functie zijn betrokken in het traject 

van het vaststellen van een nieuw 

herverzekeringscontract. 

Premierisico 

Premierisico is het risico dat de 

verzekeringspremie voor de komende 12 

maanden niet voldoende is om de schades en 

kosten van dat jaar te kunnen dekken.  

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. hanteert 

ten aanzien van het premierisico de volgende 

beheersingsmaatregelen (niet-limitatief): 

• Acceptatiebeleid;

• Productontwikkelings- en premie

aanpassingsproces als onderdeel van het

Product Approval and Review Proces (PARP);

• Herverzekeringsbeleid: de verzekeraar stelt

kaders op waarbinnen invulling wordt

gegeven aan de herverzekeringsbehoefte;

• Monitoring van verzekeringsportefeuille.

Reserverisico 

Reserverisico is het risico dat gevormde 

reserves voor schadegevallen in het verleden in 

de toekomst ontoereikend zijn om deze 

schades (verder) af te wikkelen.  

Univé Dichtbij hanteert ten aanzien van het 

reserverisico de volgende 

beheersingsmaatregelen (niet-limitatief): 

• Beheerselementen reserverisico: de

belangrijkste elementen om het

reserverisico te beheersen zijn gebaseerd op

geëigende actuariële en statistische

methoden: voorzieningenbeleid,

beoordeling van de voorzieningen, interne
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processen en procedures om de 

datakwaliteit te waarborgen; 

• Monitoring van reserverisico: de elementen 

die worden gehanteerd om het reserverisico 

te monitoren zijn monitoring werkelijke 

kosten ten opzichte van gecalculeerde 

kosten, aanpassing 

schadebehandelingsbeleid, aanpassing 

herverzekeringscontracten, monitoring 

beleidsmaatregelen op effectiviteit en 

beoordeling technische voorzieningen door 

de actuariële functie. 

 

Vervalrisico 

Vervalrisico (lapse) is het risico dat de 

werkelijkheid afwijkt van de aannames omtrent 

het gedrag van polishouders. 

 

Univé Dichtbij hanteert ten aanzien van het 

vervalrisico de volgende 

beheersingsmaatregelen (niet-limitatief): 

• Vóór introductie van een nieuw product of 

aangepaste premiestelling worden 

marktanalyses uitgevoerd ter onderbouwing 

van doelgroepen en concurrentiepositie; 

• Beoordelen toereikendheid premies; 

• 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. 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).  

 

Univé Dichtbij hanteert ten aanzien van het 

catastroferisico de volgende 

beheersingsmaatregelen (niet-limitatief): 

• Sluiten van adequate 

herverzekeringscontracten op basis van het 

herverzekeringsbeleid; 

• Univé Dichtbij heeft een herverzekering 

afgesloten bij het garantiefonds voor 

herverzekering van het terrorismerisico 

(NHT). Univé Dichtbij betaalt hiervoor een 

premiebedrag aan het NHT.   

• Monitoring catastroferisico: 

beleidsmaatregelen, monitoring op 

effectiviteit. Daarnaast wordt in de 

passendheidsanalyse en in de beoordeling 

van de herverzekering gekeken naar de 

mogelijkheid dat de herverzekering 

uitgeput raakt.  

 

Herverzekering 

Uit het voorgaande blijkt dat herverzekering 

een belangrijke beheersingsmaatregel is in het 

kader van het verzekeringstechnisch risico. 

Univé Dichtbij koopt haar herverzekerings-

programma in bij N.V. Univé Her. De 

herverzekeringsportefeuille van N.V. Univé Her 

wordt gevormd door de inkomende 

herverzekering van 

schadeverzekeringsproducten. Specifiek betreft 

het hier de door de Regionale Univé’s 

geaccepteerde brand- en stormverzekeringen. 

Belangrijke betrouwbaarheidscriteria voor een 

herverzekeraar zijn de solvabiliteit, krediet-

rating. N.V. Univé Her heeft een 

solvabiliteitsratio van 231% (2018: 217%) en een 

kredietrating van A. Per 31 december 2018 was 

de kredietrating eveneens A (beide jaren 

volgens ratingbureau A.M. Best). Het 

herverzekeringsrisico wordt beperkt door zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling bij de 

acceptatie van risico’s en het voeren van een 
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actief schademanagement. Daarnaast wordt 

het herverzekeringsrisico voor rekening van 

N.V. Univé Her verder beperkt door het inkopen 

van adequate retrocessiedekkingen. Hierbij 

plaatst N.V. Univé Her haar retrocessie in 

beginsel alleen bij herverzekeraars die 

beschikken over een minimale ‘BBB‘ rating en 

zorgt zij voor voldoende spreiding conform het 

herverzekeringsbeleid. 

 

Marktrisico 

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 in de volatiliteit van de 

marktprijzen van activa, verplichtingen en 

financiële instrumenten. Univé Dichtbij 

onderscheidt binnen het marktrisico de 

volgende elementen: renterisico, 

aandelenrisico, vastgoedrisico, spreadrisico, 

valutarisico, concentratierisico en 

liquiditeitsrisico. Belangrijkste risico’s met 

betrekking tot Univé Dichtbij Brandverzekeraar 

N.V. zijn het credit spreadrisico en het 

renterisico. Dit zijn de risico’s met de grootste 

Solvabiliteitskapitaaleis.  

  

Renterisico 

Het marktrisico komt onder meer tot 

uitdrukking in het renterisico: de gevoeligheid 

van de waarde van activa, verplichtingen en 

financiële instrumenten voor veranderingen in 

de rentetermijnstructuur of de volatiliteit van 

de rente. Mismatch-risico hangt nauw samen 

met het renterisico. Mismatchrisico is het risico 

dat de waardeontwikkeling van de 

verplichtingen afwijkt van de 

waardeontwikkeling van de bezittingen.  

  

Bij schadeverzekeraars, en met name 

schadeverzekeraars met een relatief korte 

uitloop van de technische voorzieningen, zoals 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. is, is het 

een logische keuze om het bestaan van een 

mismatch tussen de belegde middelen en de 

technische verplichtingen te accepteren. Univé 

Dichtbij accepteert derhalve dat de in 

rentedragende financiële instrumenten belegde 

middelen zowel in omvang als qua duration 

afwijken van de omvang en de duration van de 

verplichtingen, mits het renterisico niet de 

daartoe geformuleerde tolerantie overstijgt. Die 

tolerantie wordt uitgedrukt in een maximale 

standaarddeviatie van de waarde van de gehele 

beleggingsportefeuille per entiteit en wordt 

ieder kwartaal gemonitord. 

  

Het renterisico in SKV termen is met € 0,4 mln. 

toegenomen voornamelijk als gevolg van de 

toename  in absolute omvang van de 

obligatieportefeuille.  

  

Credit spreadrisico 

Het spreadrisico betreft de gevoeligheid van de 

waarde van activa, verplichtingen en financiële 

instrumenten voor een verandering in de 

volatiliteit van de kredietspreiding boven de 

risicovrije rentetermijnstructuur. De 

solvabiliteitskapitaalvereiste voor dit risico 

bedraagt € 7,6 mln. Dit is een stijging van ruim 

€ 1,6 mln. ten opzichte van 2018 als gevolg van 

een toename in de beleggingen in 

bedrijfsobligaties met een relatief lagere 

kredietwaardigheid maar passend binnen het 

beleggingsbeleid. Dit heeft niet geleid tot een 

overschrijding van de standaarddeviatie. 

  

Beleggingsbeleid 

Naast operationele beheersingsmaatregelen is 

het beleggingsbeleid van Univé Dichtbij een 

belangrijke beheersingsmaatregel ten aanzien 

van het marktrisico. Het beleggingsbeleid van 
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Univé Dichtbij heeft een defensief karakter 

waarbij een voorzichtige afweging tussen risico 

en rendement steeds voorop staat. Voor het 

beheer van de effectenportefeuille maakt Univé 

Dichtbij gebruik van de diensten van een 

externe vermogensbeheerder, Ambassador. 

Het beleggingsbeleid wordt jaarlijks 

geëvalueerd en minimaal eenmaal per drie jaar 

geactualiseerd. Univé Dichtbij accepteert dat in 

een bepaalde mate marktrisico wordt gelopen 

om op lange termijn het behalen van extra 

rendement mogelijk te maken.  

  

In de uitwerking van het beleggingsbeleid is er 

ervan uitgegaan dat de mate van genomen 

beleggingsrisico in overeenstemming moet zijn 

met de verplichtingen tegenover de 

beleggingen. Concreet betekent dit dat voor 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. het 

genomen risico duidelijk lager is dan voor de 

overige entiteiten. Ook worden meer 

randvoorwaarden gesteld aan de beleggingen 

van Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.. 

  

Het beleggingscomité adviseert de Raad van 

Bestuur van Univé Dichtbij over operationele 

besluitvorming, monitort risico’s en 

rendementen van de beleggingsportefeuille 

aan de hand van de kaders vastgestelde in het 

beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid en de 

resultaten daarvan worden periodiek 

besproken met de Raad van Commissarissen. 

 

Tegenpartijrisico 

Tegenpartijrisico is het risico op een ongunstige 

verandering in de financiële situatie als gevolg 

van het niet nakomen van een verplichting door 

dan wel een verslechtering van de 

kredietwaardigheid van een (of meerdere) 

tegenpartij(en). 

  

Belangrijke tegenpartijen van Univé Dichtbij zijn 

de vorderingen op verzekerden, 

herverzekeraars, financiële instellingen en 

partijen in de beleggingsportefeuille. Risico 

beperkende maatregelen richten zich enerzijds 

op de kwaliteit van de tegenpartij en anderzijds 

op de omvang van de vordering op de 

betreffende partij. De kapitaalsvereiste uit 

hoofde van het tegenpartijrisico is ten opzichte 

van 2018 gestegen met € 49 duizend naar € 2,3 

miljoen en ligt daarmee op het niveau van 

2018.  

  

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. heeft per 

eind 2019 de volgende exposure bij de 

herverzekeraar en banken. De exposure aan 

banken bestaat uit liquide middelen. 

 
Tabel 14: Exposure liquide middelen 

Naam tegenpartij Positie (€, mio) 

N.V. Univé Her 0,02 

Coöperatieve Rabobank u.a. 8,8 

ABN Amro Bank N.V. 2,5 

SNS Bank N.V. 3,0 

Binck Bank N.V. 2,3 

 

Voor beleggingen in individuele debiteuren/ 

titels (niet zijnde beleggingsfondsen of 

Exchange Traded Funds, ETF's) geldt een 

maximale exposure van 2,5% van het belegd 

vermogen. Het belegd vermogen betreft het 

totale vermogen van de externe 

beleggingsportefeuilles inclusief credit gelden 

op de beleggingsrekeningen. 

 

Own Risk and Solvency Assessment 

De strategische risico’s vormen samen met de 

financiële risico’s input voor de Own Risk and 

Solvency Assessment (ORSA). In de ORSA wordt 

de mogelijke impact van de strategische risico’s 

op de kapitaalspositie van Univé Dichtbij 

beoordeeld. Uit de ORSA van 2019 blijkt dat bij 
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de realisatie van de strategische doelstellingen 

2019-2021 ruimschoots voldoen aan de 

Solvency II-kapitaaleisen. Tevens is vastgesteld 

dat Univé Dichtbij voldoende vermogen heeft 

om binnen de huidige strategie de effecten van 

de in de ORSA 2019 benoemde risicoscenario’s 

binnen de Solvency II-kapitaaleisen op te 

vangen binnen de door haar gestelde interne 

normsolvabiliteit. 

 

Operationele risico’s  

De operationele risico’s zijn onverdeeld in de 

subcategorieën processen, compliance, IT en 

uitbesteding. Ten aanzien van de operationele 

risico’s zijn in 2019 activiteiten uitgevoerd, 

onder meer identificatie van risico’s en 

beheersmaatregelen, het actualiseren van 

processen en normenkaders en monitoring 

door zowel 1e als 2e lijn. Net als over het 

strategisch en financieel risicoprofiel, wordt ook 

over het operationele risicoprofiel 

gerapporteerd. Daar waar nodig worden 

bijsturingsacties opgesteld om binnen de 

gewenste risicobereidheid te komen.  

  

De belangrijke operationele risico’s in 2019 

waren Zorgplicht, Privacy en Sanctiewet- en 

regelgeving. 

 

Overige risico’s 

Liquiditeits- en kasstroomrisico  

Univé Dichtbij draagt zorg voor een adequate 

beheersing van het liquiditeitsrisico. Het 

aanhouden van liquiditeiten is in eerste 

instantie gericht op het minimaliseren van 

risico’s en het kunnen voldoen aan actuele 

verplichtingen. Het realiseren van rendement 

op deze aan te houden middelen is een 

secundair doel. Periodiek worden de 

kortlopende verplichtingen en vorderingen 

geanalyseerd.  

Het liquiditeitsrisico betreft het risico op 

liquiditeitstekorten als gevolg van het (qua 

timing en omvang) niet op elkaar zijn 

afgestemd van ingaande en uitgaande 

kasstromen.  

  

Univé Dichtbij hanteert als beleid dat minimaal 

een werkkapitaal aanwezig moet zijn van:  

• Ten minste 6 weken werkkapitaal vooruit. 

Dit wordt berekend door 16,7% van de totale 

kosten uit de begroting te nemen; 

• Ten minste 6 weken schades vooruit. Dit 

wordt berekend door 16,7% van de totale 

schades uit de begroting te nemen; 

• Bekende (grote) schade en kosten. Indien 

bekend is dat op bepaalde data betalingen 

moeten worden verricht die buiten het 

hierboven reguliere patroon uitstijgen, 

worden deze meegenomen in de bepaling 

van de liquiditeitsbehoefte. 

  

Eind 2019 beschikte Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. over € 16,7 miljoen aan 

liquiditeiten (2018: 17,2 miljoen). Voor de Univé 

Dichtbij Groep bedroeg dit €  24,2 miljoen 

(2018: € 22,4 miljoen). Onverwachte financiële 

tegenvallers in de bedrijfsvoering kunnen 

hiermee ruim voldoende worden opgevangen.  

  

De risico’s ten aanzien van de marktliquiditeit 

van de beleggingen van Univé Dichtbij zijn 

beheerst door te beleggen in effecten en 

markten met een goede verhandelbaarheid. 

  

Vastgoedrisico 

Univé Dichtbij belegt in beginsel uitsluitend in 

direct vastgoed voor eigen gebruik. In dit kader 

staat al het directe vastgoed op de balans van 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A.. 
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Bij eerste opname op de balans worden de 

beleggingen in terreinen en gebouwen 

verantwoord tegen de aankoopprijs 

vermeerderd met aan de aankoop toe te 

rekenen kosten, zoals overdrachtsbelasting. Na 

de eerste verwerking worden de beleggingen in 

terreinen en gebouwen gewaardeerd tegen 

reële waarde op basis van interne 

waardebepalingen en minimaal eens in de drie 

jaar op basis van taxaties door externe 

taxateurs. Deze waardering betreft een 

schatting waarbij een wezenlijk risico bestaat 

dat zich in een volgend jaar materiële 

aanpassingen kunnen voordoen in deze 

waardering.  

  

Eventueel hieruit voortvloeiende waarde 

correcties worden verantwoord in de 

herwaarderingsreserve indien de waarde meer 

bedraagt dan de oorspronkelijke aanschafprijs 

vermeerderd met eventuele investeringen. 

 

Solvabiliteitspositie 

Vanaf 2016 wordt de solvabiliteitspositie op 

basis van het Solvency II-raamwerk 

gerapporteerd. Onderstaande tabel toont de 

solvabiliteitspositie van Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. conform Solvency II-

grondslagen per eind 2019. Bij de berekeningen 

is de Solvency II-standaardformule1 

gehanteerd.  

 
Tabel 15: Solvabiliteitspositie Solvency II per 31-12-2019 
(bedragen x € 1.000) 2019 2018 2017 
Eigen vermogen (EV)  66.554 56.896 54.492 

Solvabiliteitskapitaalsvereiste (SCR) 27.585 24.257 26.506 

Solvabiliteitsratio (EV / SCR)  241% 235% 206% 

Interne doelsolvabiliteitsnorm 180% 175% 175% 

Interne minimale solvabiliteitsnorm 150% 150% 150% 

 

De solvabiliteitsratio geeft het aanwezige eigen 

vermogen gedeeld door het vereiste vermogen 

weer. De solvabiliteitsratio ligt boven de interne 

doelsolvabiliteitsnormen. 

 

Ontwikkeling solvabiliteitsratio in 2019 

De solvabiliteitsratio van Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. bedraagt per ultimo 

2019 241% en ligt hiermee iets boven het 

niveau per ultimo 2018 (235%). Enerzijds heeft 

de positieve resultaatontwikkeling over 2019 

 

 

 
1 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 1 

geleid tot een toename van de marktwaarde 

van het eigen vermogen van € 8,2 mln. 

Anderzijds is de kapitaalseis met € 3,3 mln. 

toegenomen als gevolg van een hogere 

risicopositie op verschillende onderdelen. 

 

Kapitaalbeleid  

In het kapitaalbeleid geeft Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. aan wat de 

noodzakelijke en gewenste solvabiliteit 

bedraagt en geeft zij tevens aan hoe de 

toegepast. Univé Dichtbij heeft de risicomarge bepaald met 
behulp van een vereenvoudigde cost of capital methode 1, 
namelijk simplificatie methode 1. 
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onderneming zorgdraagt dat blijvend aan deze 

solvabiliteitsnormen wordt voldaan. Het 

voldoen aan kapitaalvereisten is bedoeld om 

verzekerden de garantie te geven dat in geval 

van het zich voordoen van een calamiteit bij de 

verzekeraar, deze toch kan voldoen aan haar 

verplichting tot uitkering van gedekte schade. In 

2019 is het kapitaalbeleid geactualiseerd.   

  

Het kapitaalbeleid is opgebouwd uit drie 

kapitaalniveaus: 

• Vereiste solvabiliteit, vastgesteld op 100% 

van de SCR; 

• Interne normsolvabiliteit, vastgesteld op 

150% van de SCR; 

• Interne streefsolvabiliteit, vastgesteld op 

180% van de SCR. 

  

In het kapitaalbeleid is verwoord dat Univé 

Dichtbij een monitoringsysteem heeft ingericht, 

waarbij een koppeling is gemaakt tussen de 

solvabiliteitsratio en de mogelijke acties vanuit 

risicomanagement perspectief. 

 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. draagt zorg voor 

continuïteit van Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. en kan indien 

noodzakelijk, additioneel kapitaal inbrengen. 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. heeft een 

geformaliseerde garantie gegeven ter hoogte 

van € 11 mln. waarop de vennootschap 

aanspraak kan maken indien de solvabiliteit 

onder de interne normsolvabiliteit (150%) komt.  

  

De ontwikkeling van de solvabiliteit op basis 

van de Solvency II grondslagen wordt per 

kwartaal en jaarlijks gemonitord. 
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Univé Dichtbij kiest voor een beloningsbeleid dat integer handelen bevordert. Dat 

voorkomt het nemen van onverantwoorde risico’s, 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. 

Bij Univé Dichtbij hanteren we een zorgvuldig, 

beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Ons 

beloningsbeleid is in overeenstemming met de 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

inzake beheerste beloning. Ook houden we 

rekening met de algemeen aanvaarde 

opvattingen in de samenleving over 

gerechtvaardigde beloningen. 

Het uitgangspunt is dat Univé Dichtbij 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. 

Ook houden wij rekening met de toepasselijke 

CAO. 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 Dichtbij op basis van de 

verwezenlijking van de doelstelling waarop hun 

functie gericht is. Dit onafhankelijk van de 

resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar zij 

toezicht op houden. 

Verbinding en samenwerking staan bij Univé 

Dichtbij centraal. Dat stimuleren en waarderen 

we met variabele beloningen. Univé Dichtbij 

voert een gematigd beleid voor variabele 

beloningen. Deze regeling geldt voor alle 

medewerkers, met uitzondering van de Raad 

van Bestuur. 

De variabele beloning bestaat uit een 5 

objectief vast te stellen collectieve 

doelstellingen. Deze doelstellingen worden 
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jaarlijks vastgesteld door de Raad van 

Commissarissen, op voordracht van de Raad 

van Bestuur en na consultatie van de 

Ondernemingsraad en de 

Remuneratiecommissie. 

 

Medewerkers die deze doelstellingen halen, 

krijgen bovenop hun vaste salaris een 

prestatiebeloning. Deze beloning is maximaal 

7,2% van het jaarsalaris, maar nooit hoger dan 

10.000 euro. Elke behaalde doelstelling levert 

20% van 7,2 % van het totale jaarsalaris op.  

 

Voor medewerkers in controlefuncties geldt dat 

de Univé Dichtbij-brede doelstellingen gericht 

moeten zijn op de verwezenlijking van hun 

functie en onafhankelijke rol. De doelstellingen 

mogen niet afhankelijk zijn van 

bedrijfsactiviteiten waar zij toezicht op houden. 

 

De variabele beloning wordt alleen uitgekeerd 

indien het geconsolideerde resultaat van Univé 

Dichtbij winstgevend is. De hoogte van de 

variabele beloning is mede afhankelijk van de 

hoogte van de beoordeling van de individuele 

medewerker voortvloeiend uit de R&O 

(Resultaat & Ontwikkel) cyclus en wordt alleen 

uitgekeerd indien de medewerker een 

beoordeling heeft gehaald die "op de norm" of 

hoger is. 

 

In 2019 is een bedrag van € 701.947,33 aan 

variabele beloning aan de medewerkers van 

Univé Dichtbij uitgekeerd. Dit in relatie tot de 

met betrekking tot boekjaar 2018 behaalde 

doelstellingen (4 uit 5; algemeen en 5 uit 5 voor 

medewerkers in controlefuncties). De 

uitgekeerde variabele beloning betrof in 2019 

4,97% ten opzichte van de totale loonsom vaste 

beloning (exclusief beloning Raad van Bestuur). 

 

Wanneer een medewerker niet voldoet of heeft 

voldaan aan passende normen van 

bekwaamheid en correct gedrag, of 

verantwoordelijk is voor een aanmerkelijke 

verslechtering van de financiële situatie van 

Univé Dichtbij en/of verantwoordelijk was voor 

gedragingen die ertoe hebben geleid dat Univé 

Dichtbij aanmerkelijke verliezen heeft geleden, 

zal Univé Dichtbij de hoogte van de variabele 

beloning verlagen of terugvorderen. In 2019 is 

een dergelijke verlaging of terugvordering niet 

aan de orde geweest. 

 

Omdat Univé in bijzondere gevallen in staat 

moet zijn de juiste mensen met de juiste 

bekwaamheden te kunnen aantrekken, binden 

en motiveren, voorziet het beloningsbeleid in 

de mogelijkheid om van dit beleid af te wijken. 

In het beloningsbeleid is beschreven op welke 

wijze een afwijking kan plaatsvinden. In 2019 is 

hiervan in beperkte mate gebruik gemaakt, 

waarbij afwijkingen vooraf ter advisering zijn 

voorgelegd aan de afdeling Risk & Compliance. 

In alle gevallen is het oordeel dat geen sprake is 

van een significante afwijking van regulier 

beleid. 

 

 

Alle medewerkers van Univé Dichtbij inclusief 

bestuurders vallen onder de pensioenregeling 

van Univé Dichtbij, die wordt uitgevoerd door 

het Pensioenfonds van de Grafische Bedrijven 

(PGB). Het betreft een zogenaamde CDC-

regeling, waarvan een voorwaardelijk 

geïndexeerde middelloonregeling het 

uitgangspunt is, mits het budget (de jaarlijkse 

premie) dat toelaat. Daarnaast kunnen geen 

andere pensioentoezeggingen worden gedaan, 

met uitzondering van een eventuele 

voorziening ter compensatie van de gevolgen 

van wettelijke maatregelen, zoals maximering 

van het pensioengevend salaris vanaf 2015. 

 

Aangezien de dekkingsgraad van PGB in 2019 

onder 110% bleef, kon PGB de pensioenen niet 
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indexeren. Univé Dichtbij heeft er voor gekozen 

om de kosten van de indexatie van de waarde 

van de pensioenen over het jaar 2019 voor haar 

medewerkers voor haar rekening te nemen. 

 

  

Bij Univé Dichtbij 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 ons 

sociaal plan overeengekomen is. Voor de leden 

van de Raad van Bestuur zijn 

vertrekvergoedingen – indien van toepassing – 

beperkt tot maximaal één vast jaarsalaris. 

 

 

De verantwoordelijkheden en rollen voor het 

opstellen, verder ontwikkelen en uitvoeren van 

het beloningsbeleid van Coöperatie Univé en 

haar dochtermaatschappijen, zijn binnen Univé 

belegd bij de volgende partijen: 

•  Raad van Bestuur 

•  Raad van Commissarissen en de 

Remuneratiecommissie 

•  Ledenraad 

•  Afdeling Human Resources 

•  Afdeling Risk & Compliance 

•      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 kent een 

Remuneratiecommissie. De 

Remuneratiecommissie vervult een 

voorbereidende rol ten behoeve van de 

besluitvorming van de Raad van 

Commissarissen met betrekking tot hierna 

genoemde onderwerpen aangaande het 

beloningsbeleid. De Raad van Commissarissen 

keurt de beginselen en de kaders van het 

beloningsbeleid voor Univé Dichtbij, opgesteld 

door de Raad van Bestuur, goed en ziet toe op 

de uitvoering daarvan door de Raad van 

Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van 

Commissarissen, binnen de kaders van het 

door de ledenraad vastgestelde 

bezoldigingsbeleid, de bevoegdheid tot 

vaststelling van de bezoldiging en de verdere 

arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad 

van Bestuur. Met betrekking tot variabele 

beloning is de Raad van Commissarissen 

verantwoordelijk voor bespreking van de 

hoogste variabele inkomens. De Raad van 

Commissarissen ziet erop toe dat de Raad van 

Bestuur zorgt dat deze passen binnen het 

vastgestelde beloningsbeleid. Ook draagt de 

Raad van Commissarissen er zorg voor dat aan 

de publicatievereisten met betrekking tot het 

beloningsbeleid wordt voldaan. 

 

De Ledenraad van de Coöperatie stelt in 

algemene zin het beleid vast op het terrein van 

de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden 

van de leden van de Raad van Bestuur vast. 

Ook stelt de Ledenraad in algemene zin het 

beleid vast op het terrein van de bezoldiging 

van de Raad van Commissarissen, alsook stelt 

zij de individuele bezoldiging met betrekking tot 

de commissarissen vast. 

 

De afdeling Human Resources bereidt het 

opstellen, uitvoeren en periodiek actualiseren 
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van het beloningsbeleid door de Raad van 

Bestuur voor, en coördineert de evaluatie van 

het beloningsbeleid. Ook bereidt de afdeling HR 

beloningsvoorstellen voor. 

 

De afdeling Risk & Compliance verzorgt 

periodiek een risicoanalyse op zowel het 

beloningsbeleid als op de afwijkingen daarvan. 

De Raad van Commissarissen wordt over de 

uitkomsten van deze risicoanalyse door de 

afdeling Risk & Compliance geïnformeerd. De 

afdeling Risk & Compliance beoordeelt 

periodiek, laatstelijk in 2019, of het 

beloningsbeleid voldoet aan wet- en 

regelgeving. Voorts verzorgt de afdeling Risk & 

Compliance monitoring van de correcte 

uitvoering van het beloningsbeleid. Daarnaast 

geeft de afdeling advies bij het toekennen van 

(variabele) beloningen aan medewerkers, 

indien zich compliance issues hebben 

voorgedaan met betrekking tot deze 

medewerkers. 

 

De afdeling Internal Audit overweegt jaarlijks op 

basis van een risicogebaseerde afweging of een 

audit op het beloningsbeleid noodzakelijk is. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de 

uitkomsten van werkzaamheden van de 

afdelingen Human Resources, Risk & 

Compliance en eventuele uitkomsten van 

audits uit voorgaande jaren. Op basis van deze 

uitkomsten heeft in 2019 geen audit op het 

beloningsbeleid plaatsgevonden. 

  

De remuneratie van de leden van de Raad van 

Bestuur wordt jaarlijks vastgesteld door de 

Raad van Commissarissen, op advies van de 

Remuneratiecommissie. 

 

De hoogte van de remuneratie is gebaseerd op 

een periodiek uitgevoerd benchmark-

onderzoek door Willis Towers Watson, 

uitgevoerd in 2016 en 2019. Bij het bepalen van 

de hoogte houden we rekening met het 

coöperatieve karakter van Univé Dichtbij.  

 

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 Dichtbij wordt jaarlijks op voorstel 

van de Raad van Bestuur besproken in de 

Remuneratiecommissie en de Raad van 

Commissarissen. Tabel 1 geeft informatie over 

de beloningen van de Raad van Bestuur en 

Raad van Commissarissen in 2019. Onder 

‘Overig’ vallen de sociale lasten, de kosten voor 

leaseauto’s, ontslagvergoedingen en 

onkostenvergoedingen. Tabel 2 laat de 

verhouding zien tussen het hoogste en het 

gemiddelde salaris binnen Univé Dichtbij. De 

cijfers zijn gebaseerd op het (niet-

gemaximeerde) fulltime pensioengevend 

jaarsalaris. 
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Tabel 16: Geaggregeerde beloningsinformatie (in duizenden euro’s) 

Remuneratie / 

Beloning 

Aantal Beloning 

Vast 

Beloning 

Variabel 

Pensioen Overig Totaal 

2019 

Totaal 

2018* 

Raad van Bestuur 2 510 - 100 74 684 911 

Raad van 

Commissarissen 

4 169 - - - 169 188 

Totaal 6 679 - 100 74 853 1.099 

 

Tabel 17: Hoogste en gemiddelde salaris binnen Univé Dichtbij 

Beloningsverhoudingen 2019 2018* 

Verhouding hoogste fulltime 

salaris en gemiddelde fulltime 

salaris 

5,47 5,82 

 

* In 2018 was er voor een periode van 8 maanden sprake van 3 leden in de Raad van Bestuur. Ook was in 2018 sprake van een 

tweetal wisselingen in de Raad van Commissarissen, ten gevolge waarvan er sprake was van een overgangsperiode met de dubbele 

lasten. 
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Nijkerk, 20 april 2020                   Emmeloord, 20 april 2020 

De heer drs. H. Bonestroo                De heer E. Knorren 
Lid Raad van Bestuur                   Lid Raad van Bestuur 
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Als Raad van Commissarissen (‘Raad’)2 houden wij toezicht op het beleid van de Raad van 

Bestuur (het ‘bestuur’). Wij zien toe op de algemene gang van zaken binnen Univé Dichtbij. 

Ook adviseren wij het bestuur waar nodig. De Raad maakt daarbij een evenwichtige 

afweging van de belangen van alle betrokkenen bij de Coöperatie Univé Dichtbij U.A., 

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. en de aan deze entiteiten verbonden onderneming. 

Bijvoorbeeld de belangen van de leden-verzekerden, klanten en medewerkers. Jaarlijks 

bespreken wij de jaarrekening van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. die is opgesteld door 

het bestuur. De externe accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) controleert de 

jaarrekening en voegt een goedkeurende verklaring toe. Wij hebben de jaarrekening 2019 

besproken met het bestuur en PwC. 
 

Bericht van de Raad  
Hierbij biedt de Raad van respectievelijk 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V. (personele unie) de 

jaarrekeningen 2019 aan van Coöperatie Univé 

Dichtbij U.A. en Univé Dichtbij Brandverzekeraar 

N.V. Deze jaarrekeningen zijn opgesteld door het 

bestuur van de hiervoor genoemde 

rechtspersonen. De jaarrekeningen zijn 

gecontroleerd en beide van een goedkeurende 

verklaring voorzien door de externe accountant 

 

 

 
2 Zowel de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (‘Coöperatie’) als Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 
(‘Brandverzekeraar’), kent een Raad. Tussen de Raad van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en de Raad van 
Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. bestaat een personele unie. De leden van de Raad worden benoemd door 
de Ledenraad van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A en de algemene vergadering van Univé Dichtbij 
Brandverzekeraar N.V. (vertegenwoordigd door de Ledenraad). Uit de statuten van de Brandverzekeraar volgt 
dat uitsluitend leden van de Raad van de Coöperatie tot lid van de Raad van de Brandverzekeraar N.V. 
benoemd kunnen worden. 

(PwC). De Raad heeft de jaarrekeningen met het 

bestuur van de hiervoor genoemde 

rechtspersonen besproken in aanwezigheid van 

de externe accountant. Naar aanleiding van dat 

overleg adviseert de Raad de jaarrekeningen vast 

te stellen. Tot vaststelling van de jaarrekening 

van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. is de 

Ledenraad bevoegd. Tot vaststelling van de 

jaarrekening van Univé Dichtbij Brandverzekeraar 

N.V. is de algemene vergadering bevoegd, zijnde 

de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Op basis van de 
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statuten van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. 

wordt de algemene vergadering in dit specifieke 

geval vertegenwoordigd door de Ledenraad. 

 
Ontwikkelingen 2019  
In 2019 is de aandacht van de Raad vooral 

uitgegaan naar het toezicht op het proces van 

ontwikkeling, implementatie en de uitvoering van 

de strategie. Dit zowel tijdens formele als 

informele overleggen met het bestuur, andere 

gremia zoals de OR binnen Univé Dichtbij en 

contacten met sleutelfunctionarissen binnen de 

organisatie. In het bijzonder was er in 2019 

aandacht voor de herinrichting van de 

commerciële organisatie, de daarbij behorende 

transitie en ook de kwaliteit en het toereikend 

zijn van de rapportagestromen in dit verband. 

Daarbij hebben we ook aandacht besteed aan het 

innovatieproces en wijze waarop innovaties 

worden ingevoerd in de staande organisatie. Die 

innovaties zijn van groot belang om de gekozen 

strategie ook te kunnen realiseren. De Raad is 

van mening dat de organisatie goed op koers ligt 

en dat de gekozen strategie om een 

zekerheidsmerk voor haar klanten te zijn de juiste 

is. Ook de stappen die daartoe nodig zijn volgen 

wij met grote belangstelling. Dit om goed zicht te 

houden op de voortgang van de implementatie 

van de strategie en de noodzakelijke 

veranderingen. In het afgelopen jaar is er een 

forse inspanning geleverd en zijn veel functies 

inhoudelijk gewijzigd en is de organisatie 

aangepast.  
 

Belangrijke besluiten 
In 2019 heeft de Raad onder meer onderstaande 

belangrijke (goedkeurings-) besluiten genomen: 

• Het besluit tot vaststelling van de door het 

bestuur voorgestelde doelstellingen 2019 ten 

bate van de variabele beloning van de 

medewerkers van Univé Dichtbij. 

• Het besluit tot vaststelling van het Model 

profiel Bestuurder van de toekomst. 

• Het besluit tot het afgeven van een positief 

advies aan de Ledenraad over de jaarrekening 

2018 van Coöperatie Univé Dichtbij U.A., 

alsook het besluit tot ondertekening van de 

jaarrekening. 

• Het besluit tot het afgeven van een positief 

advies aan de algemene vergadering over de 

jaarrekening 2018 van Univé Dichtbij 

Brandverzekeraar N.V., alsook het besluit tot 

ondertekening van de jaarrekening. 

• Het besluit tot vaststelling van het 

Remuneratierapport 2018 (d.w.z. het 

hoofdstuk omtrent het Beloningsbeleid als 

opgenomen in het jaarverslag 2018). 

• Het besluit tot voordracht aan de Ledenraad 

van mevrouw A.G. Hartemink MHA voor een 

herbenoeming als lid van de Raad. 

• Het besluit tot herbenoeming van mevrouw 

A.G. Hartemink MHA tot voorzitter van de 

Remuneratiecommissie. 

• Het besluit tot vaststelling van het Model 

profiel Commissaris van de toekomst, onder 

de opschortende voorwaarde van goedkeuring 

door de Ledenraad. 

• Het besluit tot vaststelling van het herijkte 

Reglement Audit- en Riskcommissie. 

• Het besluit tot vaststelling van het herijkte 

Reglement Remuneratiecommissie. 

• Het besluit tot vaststelling van het herijkte 

Reglement Raad van Commissarissen. 

• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot de 

vaststelling van het herijkte Reglement Raad 

van Bestuur. 

• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot 

vaststelling van het herijkte Kapitaalbeleid. 

• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot 

vaststelling van de variabele beloningen van 

de medewerkers. 
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• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot 

vaststelling van de aangepaste salarissen van 

het 2e echelon (laag direct onder de 

bestuurders). 

• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot de 

aankoop van een bemiddelings-

/verzekeringsportefeuille. 

• Het besluit tot goedkeuring van het aangaan 

van een duurzame samenwerking tussen 

Univé Dichtbij, Univé Stad & Land en Univé 

Noord-Nederland omtrent advies-

/bemiddeling in o.a. hypothecaire kredieten. 

• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot 

vaststelling van de Own Risk and Solvency 

Assessment (ORSA) 2019. 

• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot 

vaststelling van de Kaderbrief 2020-2022. 

• De goedkeuring van het bestuursbesluit tot 

vaststelling van het Businessplan en de 

Begroting 2020-2022. 

• De goedkeuring van een aantal 

bestuursbesluiten met betrekking tot de aan-

/verkoop van onroerend goed. 
 

Samenstelling Raad van Bestuur en 
management 
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de heer 

drs. Henne Bonestroo en de heer Egbert Knorren. 

In 2018 is (na het vertrek van de derde 

bestuurder) de samenstelling van het bestuur 

heroverwogen en er is gekozen voor een 

tweehoofdige Raad van Bestuur. Dit leidde tot 

een gewijzigde taakinvulling en werkwijze van en 

met het managementteam. Dit nieuwe 

bestuursmodel werd in 2018 aan DNB voorgelegd 

en door DNB goedgekeurd. Met DNB werd 

afgesproken om na een periode van een half jaar 

een evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie is in 

2019 uitgevoerd en aan DNB teruggekoppeld. 

Zowel de evaluatie als de terugkoppeling van 

DNB daarop, gaf geen aanleiding tot een 

aanpassing in het gekozen model. 

 

Binnen het bestuur is sprake van collegiaal 

bestuur. Het bestuur functioneert als collectief en 

elke bestuurder is verantwoordelijk voor de 

algemene gang van zaken. Binnen het bestuur 

zijn de taken verdeeld op basis van een door de 

Raad goedgekeurde taakverdeling.  

 

Het bestuur wordt ondersteund door en maakt 

deel uit van het managementteam. Het 

managementteam voorziet het bestuur van 

gemotiveerd advies omtrent de onderwerpen en 

aangelegenheden die door het bestuur of de 

leden van het managementteam in het 

managementteam aan de orde worden gesteld. 

Het bestuur is in deze context te allen tijde 

bevoegd, mits schriftelijk en gemotiveerd, een 

door het managementteam gedane aanbeveling 

tot het nemen van een bestuursbesluit naast zich 

neer te leggen. 

 

Op regelmatige basis bespreekt de Raad de 

samenstelling van het tweede echelon met het 

bestuur. Ook spreken wij regelmatig met deze 

functionarissen. 

 

Samenstelling 
De Raad kent een naar deskundigheden en 

competenties brede, diverse en evenwichtige 

samenstelling. Voor het vigerende rooster van 

aftreden wordt verwezen naar tabel 13 op pagina 

61. Per ultimo 2019 waren er vier commissarissen 

in functie: de heer prof. dr. Leen Paape RA RO CIA 

(voorzitter, lid Audit- & Riskcommissie), de heer 

Ronald Voorn Msc RM (vice-voorzitter, lid 

Remuneratiecommissie), de heer mr. Tom Roos 

(lid, voorzitter Audit- & Riskcommissie) en 

mevrouw Lidy Hartemink MHA (lid, voorzitter 

Remuneratiecommissie). Per 17 december 2019 
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was mevrouw Lidy Hartemink MHA aftredend. 

Per diezelfde datum werd mevrouw Lidy 

Hartemink MHA – op voordracht van de Raad– 

door de Ledenraad herbenoemd. Dit voor een 

laatste termijn van drie jaar. 

 

Diversiteit 
De Raad streeft naar diversiteit. Zowel als gaat 

om het geslacht, de leeftijd als de achtergrond 

van een bestuurder en een commissaris. Bij het 

invullen van toekomstige vacatures is een 

evenwichtige man-vrouwverdeling een specifiek 

punt van aandacht. Op dit moment is er in de 

Raad en in het bestuur nog geen sprake van 

een evenwichtige man-vrouwverdeling. In 2019 

bestond de Raad voor 75% uit mannen (3 leden) 

en 25% uit vrouwen (1 lid). Het bestuur bestond 

voor 100% uit mannen (2 leden). 

 
Vergaderingen 
De Raad heeft in 2019 volgens haar jaarschema 

zesmaal vergaderd. Daarnaast was er in 2019 

eenmaal informeel overleg en is er diverse malen 

telefonisch overleg gevoerd. De voorzitter heeft 

samen met de andere commissarissen bij 

toerbeurt de Ledenraadvergaderingen van de 

Coöperatie Univé Dichtbij U.A. bijgewoond. De 

voorzitter van de Raad is technisch voorzitter van 

de Ledenraad. De leden van de Raad woonden 

ook allemaal minimaal één bijeenkomst van een 

regioteam bij. Daarnaast vergaderde de 

voorzitter samen met een wisselend lid van de 

Raad tweemaal met de Ondernemingsraad. 

 

De aanwezigheidspercentages van de leden bij de 

vergaderingen van de Raad en de betreffende 

commissies zijn goed: de heer Paape (100%), 

mevrouw Hartemink (100%), de heer Roos (90%) 

en de heer Voorn (87,5%). In geval een 

commissaris niet aan een vergadering van de 

raad of van een commissie kan deelnemen, is er 

altijd sprake van informeel overleg en 

afstemming buiten de vergadering om. Derhalve 

is gewaarborgd dat de zienswijze van elke 

commissaris wordt meegewogen in de 

beraadslaging. 
 

Permanente educatie 
De leden van de Raad volgden in 2019 een 

programma van permanente educatie bij Univé. 

Het programma bestaat uit een combinatie van 

colleges, interne bezoeken aan 

bedrijfsonderdelen en afdelingen van Univé, 

interne verspreiding in het kader van 

kennisdeling van relevante literatuur over good 

governance en actuele onderwerpen zoals 

Solvency II.  

 

Ter bevordering van het inzicht in de organisatie 

waarop toezicht wordt gehouden, is door de 

Raad in 2019 besloten om een aantal keer per 

jaar in een van de winkels te vergaderen. In 2019 

werd er vergaderd op de winkels in Ede, Emmen 

en Emmeloord. Voorafgaand aan elke 

vergadering werd de Raad en het bestuur door de 

vestigingsmanager meegenomen in de wijze 

waarop er lokaal invulling wordt gegeven aan de 

strategie en visie van Univé Dichtbij. 

 

De commissarissen volgden in 2019 een 

opleidingsprogramma voor PE-punten. 

Bijvoorbeeld werd gevolgd het (in samenwerking 

met het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde) 

PE deskundigheidsprogramma voor 

commissarissen bij Business Universiteit 

Nyenrode. Binnen de in 2019 gevolgde modules 

was er onder andere aandacht voor 

ontwikkelingen op het gebied van governance 

(commissaris van de toekomst, strategie en visie, 

effect van de snel veranderende wereld op 

toezicht) en ontwikkelingen op het gebied van 

innovatie (kunstmatige intelligentie, 
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blockchaintechnologie en de impact digitale 

transformatie).  

 

In het kader van de individuele 

opleidingsprogramma’s werd in 2019 onder 

andere deelgenomen aan trainingen en 

bijeenkomsten van het Instituut van Internal 

Auditors, NBA Opleidingen, het Verbond van 

Verzekeraars, het Platform Onderlinge 

Verzekeraars (POV) en DNB. Er werd bijvoorbeeld 

deelgenomen en bijgedragen aan een 

bijeenkomst voor internal auditors en 

accountants waar centraal stond de 

samenwerking tussen toezichtsorganen 

(RvC/ARC) en Internal Audit. Er werd door een 

aantal commissarissen deelgenomen aan de 

Coöperatiedag, georganiseerd door het POV. 

Binnen het individuele opleidingsprogramma was 

er ook aandacht voor ethiek. Bijvoorbeeld voor 

ethiek in een digitale wereld, maar ook voor 

ethiek in de context van een toezichthoudende 

rol. Tot slot was er aandacht voor klimaatimpact 

in de financiële sector, belangenverstrengeling, 

duurzaamheid en diversiteit. 

 

De voorzitter van de Raad zag erop toe dat de 

commissarissen in 2019 de benodigde PE-punten 

behaalden. Alle leden voldeden ruimschoots aan 

hun PE verplichtingen. Deze educatie-activiteiten 

worden per commissaris in een apart register 

bijgehouden. 
 

Zelfevaluatie 
In 2019 is het functioneren van de Raad onder 

externe, onafhankelijke, begeleiding geëvalueerd. 

Zowel de leden van de Raad als de leden van het 

bestuur werden in dit verband geïnterviewd en 

vulden een assessment in. In de evaluatie werd 

aandacht besteed aan de onderlinge interactie 

binnen de Raad en de commissies van de Raad 

(‘RvC als team’), de interactie tussen de Raad en 

het bestuur (‘boardroom dynamics’) en ook de 

rolverdeling tussen de Raad en het bestuur 

(‘rolopvatting’). Ook werd aandacht besteed aan 

de persoonlijke communicatiestijlen van zowel de 

leden van de Raad als de leden van het bestuur. 

Verder was er aandacht voor het profiel van de 

Raad, de samenstelling, competenties en 

deskundigheid. Tot slot was er ook aandacht voor 

de effectiviteit van de permanente educatie. Op 

basis van de evaluatie is door de externe 

begeleider een aantal aandachtspunten 

geformuleerd. Eind 2019 is de rapportage van de 

uitgevoerde zelfevaluatie en de daarin 

opgenomen aandachtspunten besproken in een 

overleg tussen de Raad en het bestuur. 

Belangrijke punten daarbij waren de wens om 

meer tijd en ruimte te hebben voor een tijdige en 

betekenisvolle discussie over de implementatie 

van de strategie en de daartoe op te stellen 

kaderbrief en businessplan en 

meerjarenbegroting. Ook is er gesproken over de 

behoefte om de onderlinge samenhang tussen de 

afspraken op centraal Univé Formule niveau en 

de plannen van Univé Dichtbij te kunnen 

vaststellen en volgen. We hebben ook vastgesteld 

dat de benodigde competenties voor goed 

toezicht binnen de Raad aanwezig zijn en dat we 

als team goed functioneren waarbij we ook 

aandacht hebben besteed aan de verschillen in 

communicatiestijlen en hoe nog beter gebruik te 

maken van elkaars sterktes. Tevens hebben we 

uitvoerig aandacht besteed aan de samenstelling 

van het bestuur en de verschillende 

competenties van de leden. We hebben 

geconcludeerd dat die elkaar goed aanvullen en 

we bespraken tevens de mogelijke risico’s van 

het opereren met een tweehoofdig bestuur. We 

hebben vastgesteld dat het huidige 

managementteam daarin een goede tegenkracht 

en aanvulling vormt. We hebben ook besloten de 

heer mr. dr. Peter van Zwieten te benoemen tot 
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secretaris van de Raad om daarmee nog beter 

ondersteund te kunnen worden en ook de 

onderlinge afstemming en samenwerking met het 

bestuur te kunnen versterken. De Raad neemt de 

gesignaleerde aandachtspunten mee in haar 

aanpak voor 2020. Dit met de ambitie om in 2020 

nóg efficiënter en effectiever toezicht te houden. 
 

Vervulling toezichthoudende en 
adviserende rol 
De Raad heeft in en buiten de vergadering 

toezicht gehouden op het door het bestuur 

gevoerde beleid. De Raad maakt voor de 

uitoefening van zijn toezicht op het bestuur en de 

algemene gang van zaken in de (verbonden) 

onderneming(en) onder meer gebruik van 

kwartaalrapportages (o.a. financieel, risk en 

compliance) en overige beleidsinformatie, die het 

bestuur aan de Raad verstrekt c.q. ter 

besluitvorming voorlegt. 

 

In 2019 kwamen de volgende onderwerpen 

frequent aan de orde in de vergadering tussen de 

Raad en het bestuur: 

• de eigen organisatie van de Raad; 

• de strategie, het businessplan, de begroting 

en de (financiële) resultaten; 

• terugkoppeling Ledenraad; 

• terugkoppeling Audit- en riskcommissie; 

• terugkoppeling Remuneratiecommissie; 

• terugkoppeling Selectiecommissie; 

• terugkoppeling vergadering bestuur met 

Ondernemingsraad en/of de Raad met 

Ondernemingsraad; 

• aandachtspunten en uitvragen van AFM en 

DNB; 

• aandachtspunten en uitvragen Verbond van 

Verzekeraars; 

• ontwikkelingen en besluitvorming binnen 

Univé Formule. 

Ook de volgende onderwerpen kwamen aan de 

orde: 

• Businessplan Univé Formule 2020-2021 en het 

daarbij behorende planproces; 

• Transformatieportfolio; 

• Jaarrekening-/verslag 2018; 

• Strategische risicoanalyse; 

• Procedure ontstentenis of belet lid/leden 

Raad van Bestuur; 

• Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) als 

bedoeld in de Solvency II regelgeving; 

• vertrek Manager Bedrijfsvoering en het 

opnieuw invullen van de ontstane vacature; 

• Medewerkerstevredenheid; 

• de voorgenomen samenwerking van een 

drietal Regionale Univé’s, waaronder Univé 

Dichtbij, op gebied van advies-/bemiddeling 

omtrent hypotheken; 

• Huisvestingsbeleid; 

• Beloningsbeleid; 

• Herverzekeringsbeleid; 

• Kapitaalbeleid; 

• Voorbereidend Crisisplan (VCP). 

Een en ander in aanvulling op hetgeen reeds 

eerder, onder het kopje ‘Ontwikkelingen 2019’, in 

dit verslag aan de orde werd gesteld. 

 
Commissies 
De Raad kent twee vaste commissies, te weten 

een Audit- en Riskcommissie en een 

Remuneratiecommissie. Beide commissies 

hebben schriftelijk en mondeling verslag 

uitgebracht aan de voltallige Raad. Ook kent de 

Raad een Selectiecommissie. Dit is een tijdelijke 

commissie (afhankelijk van vacatures) met 

wisselende samenstelling.  
 
Audit- en Riskcommissie 

De Audit- en Riskcommissie bestond gedurende 

2019 uit de heren Tom Roos, voorzitter, en Leen 

Paape. 
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De Audit- en Riskcommissie kwam in 2019 

viermaal bijeen volgens het vaste schema. Bij de 

bijeenkomsten waren naast het voltallige 

bestuur, tevens de actuariële functionaris van 

Arcturus B.V. en de internal auditor aanwezig. Bij 

de eerste vergadering ontbrak de Manager 

Bedrijfsvoering (verantwoordelijk voor zowel risk 

als compliance), daar zij het bedrijf verlaten had. 

Bij de tweede vergadering was de Risk Officer 

aanwezig. Vanaf de derde vergadering was de 

Manager Bedrijfsvoering, die zowel 

verantwoordelijk is voor risk als compliance 

aanwezig. Hiermee waren de vier sleutelfuncties, 

die conform Solvency II in de organisatie actief 

zijn, weer in vergadering van de Audit- en 

Riskcommissie vertegenwoordigd. Afhankelijk 

van de onderwerpen waren ook de externe 

accountant en de controller aanwezig. Tevens is 

het een goede gewoonte, dat de beide andere 

commissarissen, mevrouw Lidy Hartemink en de 

heer Ronald Voorn als toehoorder bij de 

vergaderingen van de Audit- en Riskcommissie 

aanwezig zijn. 

De Audit- en Riskcommissie had buiten de 

vergadering regelmatig contact met het bestuur. 

Ook had de Audit- en Riskcommissie buiten de 

vergadering om een overleg met de externe 

accountant en een overleg de Manager 

Bedrijfsvoering. Tot slot had de Audit- en 

Riskcommissie in 2019 buiten de vergadering om 

een overleg met de risk officer en de compliance 

officer van Univé Dichtbij. 

De functies en verantwoordelijkheden van de 

Audit- en Riskcommissie gelden voor de gehele 

organisatie van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. 

en haar dochterondernemingen. Ze zijn 

vastgelegd in het reglement van de commissie. 

De Audit- en Riskcommissie assisteert de Raad in 

het monitoren van de activiteiten van de Raad 

ten aanzien van specifieke aangelegenheden 

zoals omschreven in het reglement. De Audit- en 

Riskcommissie houdt onder andere toezicht op 

de wijze waarop het bestuur omgaat met risico’s 

op korte en lange termijn, op de integriteit en de 

kwaliteit van de financiële verslaglegging, op de 

naleving van wet- en regelgeving, op de werking 

van gedragscodes, op het functioneren van de 

interne beheersingssysteem, het internal 

auditsysteem en het risicomanagementsysteem 

met betrekking tot de financiële verslaglegging, 

alsook op het functioneren van de Solvency II 

sleutelfuncties en op de risico’s op het gebied van 

IT, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. 

De Audit- en Riskcommissie doet voorts 

aanbevelingen aan de Raad betreffende de 

selectie en (de voordracht tot) benoeming van de 

externe accountant en beoordeelt, monitort en 

bespreekt zijn onafhankelijkheid. De Audit- en 

Riskcommissie is het eerste aanspreekpunt voor 

de externe accountant in geval van 

onregelmatigheden. In de relatie met het bestuur 

beoordeelt de commissie tot slot ook de naleving 

van de aanbevelingen en de opvolging van 

opmerkingen van zowel de internal audit functie 

als de externe accountant. 

Tijdens de bijeenkomsten in 2019 werden de 

jaarrekening 2018 alsmede de interim 

rapportages met financiële en niet-financiële 

informatie beoordeeld. Daarnaast zijn de 

rapportages van de actuariële functionaris 

uitvoerig aan de orde geweest. Ook werd er 

uitgebreid gediscussieerd over de interne 

controleprocedures en de interne audits, inclusief 

bevindingen. Tevens zijn de bevindingen van de 

externe accountant naar aanleiding van zowel de 

tussentijdse controle alsmede de 

jaarrekeningcontrole besproken. Met de externe 

accountant werden ook de voornaamste risico’s 
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voor de jaarrekening doorgenomen. Kernpunten 

zijn: waardering van de technische voorzieningen 

voor te betalen schade en toelichting op de 

invulling van de Solvency II richtlijn. Thema’s die 

blijvende aandacht vragen zijn: betrouwbaarheid 

en continuïteit van de IT-omgeving, waardering 

van belegging in gebouwen en terreinen  en het 

waarborgen van de interne beheersing. 

 

Tijdens de bijeenkomsten in 2019 is een aantal 

belangrijke onderwerpen aan de orde geweest, 

waaronder: 

• Bespreking van de jaarrekening 2018, 

managementletter en controleplan 2019 in 

aanwezigheid van de externe accountant en 

de controller. 

• De effectiviteit van de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen. 

• De effecten van calamiteiten op de 

solvabiliteit via de ORSA en een 

gevoeligheidsanalyse op de SCR. 

• Het Kapitaalbeleid. 

• Het Premiebeleid, met name voor de zakelijke 

portefeuille. 

• De voortgang van het traject Zorgplicht, 

waarbij de aandacht verschuift van 

herstelwerkzaamheden naar een robuuste 

organisatie rondom de actuele zorgplicht. 

• Ontwikkeling van een ALM-model. 

• Bespreking van de kwartaalrapportages van 

de onderscheiden sleutelfuncties. 

• Het Beleggingsbeleid, aan de hand van de 

notulen van het Beleggingscomité. 

• Het Herverzekeringsprogramma 2020. 

 

De Audit- en Riskcommissie is van oordeel dat de 

contacten met stakeholders, te weten de 

Manager Bedrijfsvoering, de Risk Officer, de 

Compliance Officer, de externe accountant, de 

Actuariële Functie, de Manager Internal Audit en 

het bestuur op een professionele en 

constructieve wijze zijn verlopen. 

 

De bevindingen van de Audit- en Riskcommissie 

werden gerapporteerd aan de Raad. De Audit- en 

Riskcommissie heeft in 2019 naar aanleiding van 

haar toezicht en controle geen bijzonderheden 

geconstateerd die aanleiding gaven tot nadere 

vragen of onderzoek. De Audit- en Riskcommissie 

is zeer tevreden over de gang van zaken in het 

afgelopen jaar. 
 
Remuneratiecommissie 

De Remuneratiecommissie ondersteunt de Raad 

bij het uitvoeren van de werkgeversfunctie en de 

toezichthoudende taak van de Raad met 

betrekking tot het beloningsbeleid van Univé 

Dichtbij en de beoordeling en beloning van de 

leden van het bestuur. De 

Remuneratiecommissie bestaat uit 2 leden: Lidy 

Hartemink (voorzitter) en Ronald Voorn (lid). 

 

De Remuneratiecommissie kwam in 2019 

tweemaal bijeen. Tijdens de bijeenkomsten in 

2019 is een aantal belangrijke onderwerpen aan 

de orde geweest, waaronder: 

• Vaststellen publicatie tekst beloningsbeleid 

jaarverslag 2018; 

• Naleving beloningsbeleid; 

• Risicoanalyse beloningsbeleid; 

• Salarissen senior management; 

• Benchmark beloning bestuurders en RvC; 

• Opnieuw vaststellen van Identified Staff 2020; 

• Variabele beloningen van de medewerkers 

van Univé Dichtbij; 

• Vertrekregelingen; 

• Vaststellen Reglement 

Remuneratiecommissie. 

 

In 2019 heeft de Remuneratiecommissie twee 

gesprekken gevoerd met de  leden van het 
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bestuur, zijnde een beoordelings- en 

planningsgesprek en een voortgangsgesprek. De 

verslagen van de gesprekken zijn gedeeld met de 

hele Raad. De remuneratiecommissie heeft 

hierbij gewerkt volgens de vigerende Resultaat & 

Ontwikkelingscyclus. 
 
Selectiecommissie 

In 2019 is de Selectiecommissie gestart met de 

voorbereidingen voor het invullen van de 

vacature die per 17 december 2020 ontstaat, ten 

gevolge van het alsdan defungeren van Tom Roos 

als commissaris en voorzitter van de Audit- en 

Riskcommissie. Ten behoeve van het invullen van 

deze vacature zal er in 2020 onder begeleiding 

van de Selectiecommissie en wervings- en 

selectietraject worden gestart. 
 

Onafhankelijkheid 
Het is van belang dat de Raad zijn taken 

onafhankelijk kan vervullen. Zelfs de schijn van 

belangenverstrengeling moet worden vermeden. 

Daarnaast zijn deskundigheid en brede 

belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht 

besteed in het profiel van de leden van de Raad.  

 

In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke 

transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige 

belangen een rol hebben gespeeld. De leden van 

de Raad zijn onafhankelijk ten opzichte van 

elkaar, de leden van het bestuur en de 

organisatie. 

 

Ook is er geen sprake van hoofd-/nevenfuncties 

die de onafhankelijkheid bedreigen. Met 

betrekking tot nevenfuncties geldt dat daarvan 

vooraf in de Raad melding moet worden gedaan. 

De Raad dient altijd op de hoogte te zijn van de 

hoofd-/nevenfuncties van een commissaris. 

Immers, het soort en aantal nevenfuncties mag 

een goede uitoefening van de taken als lid van de 

Raad niet in de weg staan. Met betrekking tot de 

hoofd-/nevenfuncties van een commissaris is 

volledige transparantie de norm. Op pagina 64 

van het bestuursverslag wordt dan ook per 

commissaris inzicht geboden in de hoofd-

/nevenfuncties. 
 

Samenwerking tussen de Coöperatie 
Univé en de Regionale Univé's 
De voorzitters van de Raden van Commissarissen, 

van de Audit- en Riskcommissies en de 

Remuneratiecommissies van de Regionale 

Univé’s en de Univé Groep ontmoeten elkaar 

tweemaal per jaar. Daarnaast komen alle 

commissarissen ook tweemaal per jaar bij elkaar 

gezien de ontwikkelingen in de markt. Mede door 

deze bijeenkomsten is het mogelijk het toezicht 

uit te oefenen in het licht van de totale Univé 

Formule. 

 

In het afgelopen jaar is er samengewerkt met 

betrekking tot het Profiel Bestuurder van de 

toekomst en het Profiel Commissaris van de 

toekomst. In de gezamenlijke gesprekken is 

verder expliciet besproken hoe er vanuit een 

toezichthoudende verantwoordelijkheid kan 

worden bijgedragen aan het bevorderen van 

uniformiteit binnen de Univé Formule. Ook is 

gesproken over de wijze waarop binnen de 

landelijke overlegstructuur de commerciële 

effectiviteit van de individuele RU’s aan de orde 

kan worden gesteld. 

 
Relatie met Ondernemingsraad 
In het verslagjaar heeft een delegatie van de 

Ondernemingsraad, net als voorgaand jaar, 

tweemaal overleg gevoerd met een afvaardiging 

van de Raad. Deze overleggen hadden als 

onderwerp de bespreking van de algemene gang 

van zaken in de onderneming en enkele 

specifieke ontwikkelingen in de organisatie.  
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Specifieke onderwerpen die aan de orde zijn 

geweest: de planvorming rondom 

hypotheekadvisering, de herinrichting van de 

commerciële organisatie, de pensioenregeling 

voor medewerkers en de aard en de inhoud van 

de relatie tussen de Ondernemingsraad en Raad. 

Door middel van het overleg met de 

Ondernemingsraad informeert de Raad zich over 

wat er leeft bij de medewerkers. De Raad 

beschouwt het overleg met en de bijdrage van de 

Ondernemingsraad als constructief en zeer 

waardevol. 

Toezicht vooruitblik 
Thema’s die (met het oog op het belang voor de 

realisatie van de strategie) blijvende aandacht 

vragen van de Raad zijn: de 

transformatieportfolio, waarbij op Formule 

niveau grote projecten zijn gedefinieerd die 

essentieel zijn voor alle Regionale Unive’s, 

innovatie en de executiekracht in relatie tot 

innovatie en ook de mate waarin Univé Dichtbij in 

staat is en blijft tijdig gekwalificeerde 

medewerkers aan zich te binden. 

Tot slot 
Terugkijkend op 2019 is de Raad van oordeel dat 

er door zowel het bestuur, het management als 

de medewerkers hard gewerkt is om van Univé 

Dichtbij een meer toekomstbestendige 

organisatie te maken. De financiële resultaten 

over het jaar 2019 zijn positief op alle 

onderdelen, inclusief het adviesbedrijf. Ook de 

ontwikkeling van de solvabiliteitsratio is positief. 

Er zijn in 2019 op diverse dossiers ook belangrijke 

stappen gezet om het kwalitatief nog beter te 

doen. Het percentage adviesdossiers dat in één 

keer voldoet aan de daaraan gestelde normen 

ontwikkelt zich bijvoorbeeld positief. De Raad 

heeft verder met veel genoegen geconstateerd 

dat ondanks het feit dat de (commerciële) 

organisatie in 2019 volop in beweging was de 

medewerkerstevredenheid op een hoog niveau 

ligt. 85% van de medewerkers vindt Univé 

Dichtbij ‘a great place to work’. Ook de 

klanttevredenheid is hoog. Dit stemt tot grote 

dankbaarheid. De Raad spreekt dan ook graag zijn 

waardering uit en dankt het bestuur, het 

management en de medewerkers voor hun inzet 

en toewijding. De Raad ziet (ondanks hetgeen 

hierna gemeld over de corona-crisis) de toekomst 

met vertrouwen tegemoet. 

Corona-crisis 

Soms worden we ingehaald door ontwikkelingen 

na balansdatum. In dit geval is inmiddels duidelijk 

dat de corona-crisis een grote impact zal hebben 

op de economie. Hoe groot die impact zal zijn 

laat zich op dit moment niet goed inschatten. De 

waarde van de beleggingen is fors gedaald en 

sommige van onze klanten zullen zeker ook 

liquiditeitsproblemen kunnen ondervinden, 

waardoor de betaling van premies in de knel zou 

kunnen raken. De Raad heeft vastgesteld dat het 

bestuur tot op heden zeer adequaat heeft 

gereageerd. Zo hebben zij het besluit genomen in 

de jaarrekening geen voorstel te doen tot het 

doen van een premierestitutie. Dit besluit is in lijn 

met de adviezen van de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en 

DNB. Ook heeft de Raad vastgesteld dat de 

organisatie in korte tijd grote stappen heeft gezet 

in de aanpassing van de manier van werken. De 

Raad heeft alle vertrouwen in het bestuur en de 

medewerkers dat zij de belofte aan de klant 

kunnen nakomen en daarmee ook recht kunnen 

doen aan de kernwaarden van Unive Dichtbij. 

Ook heeft de Raad alle vertrouwen dat het 

bestuur de gekozen strategie om een 

zekerheidsmerk te worden kan realiseren. 
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De Raad adviseert op basis van de (bovenstaande) door haar verrichte toezichtstaken de 

Ledenraad van de Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en de Algemene Vergadering van Univé 

Dichtbij Brandverzekeraar N.V. om: 

 

• de jaarrekening 2019 vast te stellen; 

• de resultaatverdeling vast te stellen conform het voorstel; 

• het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid; 

• de Raad decharge te verlenen voor het gehouden toezicht. 

 

Sassenheim, 20 april 2020 

 

Namens de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. en de Raad van 

Commissarissen van Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 

 

De heer prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, voorzitter 
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Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2019

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (voor bestemming resultaat) (in €)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Immateriële vaste activa
Goodwill (1) -                       10.800                

-                       10.800                

Beleggingen

Terreinen en gebouwen (2)
- voor eigen gebruik 12.880.000       14.684.721       
- overige terreinen en gebouwen 890.000             905.000             

Beleggingen in groepsmaatschappijen 
en deelnemingen (3)
- andere deelnemingen 9.796                  10.446                

Overige financiële beleggingen (4)
- aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-
  vastrentende waardepapieren 29.461.658       19.411.369       
- obligaties en andere vastrentende waardepapieren 65.217.697       56.597.900       
- vorderingen uit hypothecaire leningen 3.464.853         3.696.472         
- vorderingen uit andere leningen 1.222.920         1.212.226         

113.146.924    96.518.134       

Vorderingen
vorderingen uit directe verzekering op
- verzekeringsnemers (5) 1.200.714         1.363.747         
- verzekeraars 8.672.878         10.566.380       
Belastingen en premies sociale verzekeringen (6) 4.962                  2.064.123         
Latente belasting vorderingen (7) 1.338.081         410.512             
Overige vorderingen (8) 339.985             149.860             

11.556.620       14.554.622       

Overige activa
Materiële vaste activa (9) 1.139.557         872.540             
Liquide middelen (10) 24.165.151       22.359.416       

25.304.708       23.231.956       

Overlopende activa (11)
Lopende rente en huur 577.208             485.670             
Overige overlopende activa 337.646             104.922             

914.854             590.592             

TOTAAL ACTIVA 150.923.106  134.906.104  
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P A S S I V A 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen (12)
herwaarderingsreserve 694.400             694.400             
overige reserves 85.771.284       84.189.537       
onverdeeld resultaat 11.340.438       1.581.747         

97.806.122       86.465.684       

Aandeel derden -                       421.028             

Achtergestelde schulden (13) -                       166.830             

Technische voorzieningen (14)
Voor niet-verdiende premies en lopende risico's
- bruto 7.825.964         7.278.903         
- herverzekeringsdeel -                       -                       
Voor te betalen schaden
- bruto 10.011.840       10.915.397       
- herverzekeringsdeel 15.867-                449.687-             

17.821.937       17.744.613       

Voorzieningen 
voor pensioenen (15) 3.472.996         3.136.680         
voor belastingen (16) 1.252.330         414.928             
overige (17) 3.254.900         1.345.450         

7.980.226         4.897.058         

Schulden 
schulden uit directe verzekering (18) 277.039             698.354             
schulden uit herverzekering -                       15.205                
belastingen en premies sociale verzekeringen (19) 916.154             491.296             
schulden aan kredietinstellingen -                       16.688                
overige schulden (20) 1.677.892         2.337.552         

2.871.085         3.559.095         

Overlopende passiva (21) 24.443.736       21.651.796       

TOTAAL PASSIVA 150.923.106  134.906.104  
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE EINDIGEND OP 31 DECEMBER (IN €)

Technische rekening schadeverzekering 2019 2018

Verdiende premies eigen rekening (22)
brutopremies 46.040.180       44.398.389       
uitgaande herverzekeringspremies 4.063.883-         3.890.099-         
Totaal verdiende premies eigen rekening 41.976.297       40.508.290       

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende 
premies en lopende risico's
- bruto 547.061-             393.521             
- aandeel herverzekeraar -                       -                       

547.061-             393.521             

Toegerekende opbrengst uit 
beleggingen 1.104.997         225.789-             

42.534.233       40.676.022       

Schaden eigen rekening (23)
Schaden
- bruto 18.232.677-       24.099.911-       
- aandeel herverzekeraar 58.048                26.172                

18.174.629-       24.073.739-       
Wijz. voorziening voor te betalen schaden:
- bruto 903.557             1.201.990         
- aandeel herverzekeraar 433.820-             196.761-             

469.737             1.005.229         

17.704.892-       23.068.510-       

Aan technische rekening toegerekende kosten 14.591.220-       15.295.175-       
14.591.220-       15.295.175-       

Resultaat technische rekening schadeverzekering 10.238.121     2.312.337        
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Niet-technische rekening 2019 2018

Resultaat technische rekening schadeverzekering 10.238.121       2.312.337         

Opbrengsten bemiddelingsactiviteiten (24) 20.955.987       23.303.537       

Bedrijfskosten (25)
1 - acquisitiekosten 2.967.979-         3.631.450-         
2- wijziging overlopende acquisitiekosten -                       -                       
3- overige beheers- en personeelskosten; afschrijving 35.050.907-       33.082.397-       
      bedrijfsmiddelen

38.018.886-       36.713.847-       
Toerekening aan technische rekening 14.591.220       15.295.175       

23.427.666-       21.418.672-       

Opbrengst uit beleggingen (26)

1. Opbrengsten uit deelnemingen 139.856             704-                      

2. Opbrengsten uit andere beleggingen

a. -terreinen en gebouwen 867.749             78.368-                

b. -overige beleggingen 2.080.045         1.466.509         

3. Waardeveranderingen van beleggingen 4.643.105         30.000                

4. Gerealiseerde winst op beleggingen 2.091.534         782.437             

Beleggingslasten (27)
1. -beheerskosten en rentelasten 357.863-             346.559-             
2. -waardeveranderingen van beleggingen 1.035.000-         3.647.832-         
3. -gerealiseerd resultaat op beleggingen -                       53.203-                

1.392.863-         4.047.594-         

Toegerekende opbrengst uit 
beleggingen naar technische rekening 1.104.997-         225.789             

Andere baten (28) 53.167                161.758             

Andere lasten (28) 65.594-                676.912-             

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 15.078.444       2.060.117         

Belastingen resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting (29) 3.738.006-         416.134-             

Aandeel derden in het resultaat -                       62.237-                

Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belastingen 11.340.438     1.581.746        
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GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT PER 31 DECEMBER 2019 (in €)

Kasstroom uit operationele activiteiten 2019 2018

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 11.340.438       1.581.746         

Aanpassingen voor:

Resultaat deelnemingen (niet meegeconsolideerd) (3) 650                      704                      
Mutatie technische voorzieningen eigen rekening (14) 77.324                1.398.750-         
Mutatie overige voorzieningen (15) 3.083.168         859.511-             
Afschrijvingen Immateriële vaste activa (1) -                       1.800                  
Afschrijvingen materiële vaste activa (9) 278.657             238.511             
Ongerealiseerde waardeverandering terreinen en Gebouwen (2) 1.035.000         30.000-                
Resultaat verkoop terreinen en gebouwen 233.280-             -                       
Resultaat verkoop van materiële vaste activa 6.383                  -                       
Mutatie overlopende activa (11) 431.246-             146.600-             
Mutatie schulden 619.756-             155.821-             
Mutatie overlopende passiva 3.691.489         1.082.355         
Resultaat beleggingen (4) 4.643.105-         3.647.831         
Mutatie vorderingen (8) 2.998.004         3.280.174-         
Resultaat verkoop deelneming 140.044-             -                       

Kasstroom uit operationele activiteiten 16.443.682     682.091            

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en beleggingen
- Overige financiële beleggingen (4) 42.355.330-       42.553.213-       
- Terreinen en gebouwen (2) -                       70.972-                
- Materiële vaste activa (9) 759.744-             417.571-             

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Overige financiële beleggingen (4) 28.549.274       39.160.737       
- Terreinen en gebouwen (2) 443.280             -                       
- Materiële vaste activa (9) 26.000                -                       
- Verkoop deelneming 541.427-             -                       

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten 14.637.947-     3.881.019-        

- mutatie aandeel derden -                       4.705-                  
- toename langlopende schulden (13) -                       54.148                

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                      49.443              

Mutaties in liquide middelen 1.805.735        3.149.485-        

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Stand 1-1-2019 Liquide middelen 22.359.416       
Mutatie 1.805.735         
Stand 31-12-2019 Liquide middelen 24.165.151     

In de totale kasstroom van operationele activiteiten is een bedrag opgenomen van €  1.458.509 aan betaalde winstbelasting en
€  827.734 aan ontvangen dividend.

Het kasstroomoverzicht wordt beïnvloed door de ontvlechting met de deelneming Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH welke 
per 31-12-2018 is opgenomen in de consolidatie van de organisatie.
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TOELICHTING GRONDSLAGEN 

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van Coöperatie Unive Dichtbij u.a. (hierna te noemen Univé Dichtbij), statutair gevestigd op Abe Lenstraboulevard 2
te Heerenveen (KvK 08000861), bestaan onder meer uit het bewaken en in stand houden van het merk Univé en de daarmee
verbonden reputatie en het behartigen vande belangen van haar leden op het gebied van diverse verzekeringen en het verlenen  
van financiële diensten, krachtens overeenkomsten gesloten met hen in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van 
haar leden uitoefent of doet uitoefenen. 

Groepsverhoudingen

In de geconsolideerde jaarrekening van Univé Dichtbij u.a. zijn tevens de overige groepsmaatschappijen opgenomen:

  • Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.
  • Univé Dichtbij Organisatie B.V.
  • Univé Dichtbij Advies B.V.
  • Univé Dichtbij Preventie B.V. (vh Univé Dichtbij Participatie B.V.)

In de vergelijkende cijfers 2018 is nog opgenomen de per 1-1-2019 afgestote deelneming Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH.
De boekwinst op de verkochte aandelen in deze deelneming bedroeg € 141 duizend.

Oordelen, schattingen en onzekerheden

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

De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:
• actuele waarde van terreinen en gebouwen en andere financiële beleggingen;
• waardering van verplichtingen inzake verzekeringscontracten;
• de levensduur van de immateriële vaste activa en de materiële vaste activa;
• schattingen bij de opname van niet-technische voorzieningen; en
• Solvency II / SCR.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van Coöperatie Univé Dichtbij u.a. en haar 
groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin 
door Coöperatie Univé Dichtbij u.a. beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Over het algemeen is er sprake van beslissende 
zeggenschap  wanneer het belang in het aandelenkapitaal of het stemrecht (inclusief potentiële stemrechten) meer dan 50% 
bedraagt. De  zeggenschap in de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie 
opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de groepsmaatschappijen 
worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop de beslissende geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. Alle onderlinge verhoudingen worden in de geconsolideerde balans 
en winst-en-verliesrekening geëlimineerd.

Verbonden partijen

Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé Dichtbij u.a. en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie
Unive Dichtbij u.a direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé Dichtbij. 
Partijen die direct of indirect zeggenschap uitoefenen op Coöperatie Univé Dichtbij u.A. of op één van haar groepsmaatschappijen
worden eveneens aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctio-
narissen in het management van Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. , Univé Dichtbij Advies B.V., Univé Dichtbij Organisatie B.V. 
en Univé Dichtbij Preventie B.V. 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.

6



Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2019

Kasstroomoverzicht

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

Geconsolideerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de (geconsolideerde) jaarrekening
Algemeen

De (geconsolideerde) jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, 
waaronder afdeling 15, en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 
voor de jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de
winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Binnen de Univé Formule loopt een traject om de rapportages, waaronder de jaarrekening, te harmoniseren. Als gevolg
hiervan heeft voor wat betreft enkele bedragen in de jaarrekening een verschuiving qua rubricering plaatsgevonden welke
ook in de vergelijkende cijfers zijn doorgevoerd. Deze herrubricering heeft geen invloed op zowel het vermogen als het
resultaat over het boekjaar 2018. In de vergelijkende cijfers 2018 is de per 1 januari 2019 afgestote deelneming
Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH opgenomen.

Saldering

Een actief en een verplichting worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover het juridisch 
mogelijk is om beide posten gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of
beide posten simultaan af te wikkelen.

Financiële instrumenten

De effecten opgenomen onder de overige financiële beleggingen maken onderdeel uit van een handelsportefeuille en worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde. 

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen
ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.
Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit
de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en
waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige at arm’s length-transacties, van de DCF-
methode (contante waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening houdend met specifieke 
omstandigheden.

Operationele leasing

Bij de vennootschap bestaan er leasecontracten met betrekking tot het wagenpark waarbij een groot deel van de voor- en nadelen
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele 
leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de
winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
• het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt, zullen toekomen aan Univé Dichtbij; 
en
• de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen, worden rechtstreeks in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord.

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Eventuele waardeveranderingen worden verantwoord in de resultatenrekening en/of de herwaarderingsreserve.

Beleggingen

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Bij eerste opname worden de beleggingen in terreinen en gebouwen verantwoord tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met 
aan de verkrijging toe te rekenen kosten, zoals overdrachtsbelasting.
Na de eerste verwerking worden de beleggingen in terreinen en gebouwen gewaardeerd tegen reële waarde (actuele waarde).

De waardering wordt bepaald door de kapitalisatie van de netto huurwaarde (bruto huurwaarde minus onroerende zaak
gebonden lasten) mogelijk gecorrigeerd voor kapitaalscorrecties zoals bijvoorbeeld leegstand en achterstallig onderhoud. De  
huurwaarden worden bepaald door vergelijking van aanbod en/of gerealiseerde transacties met soortgelijke objecten en is 
gebaseerd op beoordeling van de markt. De uitkomst van de berekening is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van het
onroerend goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, een ander onroerend goed te verkrijgen dat voor de 
bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. Eventueel hieruit voortvloeiende waarde correcties worden 
verantwoord in de herwaarderingsreserve indien de waarde meer dan de oorspronkelijke aanschafprijs vermeerderd met 
eventuele investeringen bedraagt. Indien de waarde lager is dan de oorspronkelijke kostprijs vermeerderd met eventuele
 investeringen, wordt de correctie via het resultaat geboekt. Op terreinen en gebouwen wordt niet afgeschreven.

Overige terreinen en gebouwen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen, of beide, te 
realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen 
verkrijgingsprijs gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële) waarde. De invulling hiervan wordt onder meer gebaseerd op
beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe taxateurs.

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van vastgoedbeleggingen komt ten gunste van de vrije reserves. 
Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Daarnaast wordt ten laste 
van de Overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het positieve verschil 
tussen de reële waarde en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening te houden met enige afschrijving of 
waardevermindering) en onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen.

Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling waarvan de reële waarde niet
betrouwbaar te bepalen is worden tegen kostprijs gewaardeerd tot het moment dat de reële waarde wel betrouwbaar is te bepalen.

Beleggingen in deelnemingen

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatie-
methode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan
dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen 
waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderings-
grondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 
Indien en voor zover Univé Dichtbij in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel
het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening
getroffen.
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De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op 
het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, 
uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is 
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in 
contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde afwaardering 
vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Overige financiële beleggingen

Overige financiële beleggingen worden in één van de volgende categorieën ingedeeld. Deze indeling is afhankelijk van het doel
waarvoor deze beleggingen worden verworven.Financiële beleggingen worden niet langer opgenomen indien het recht op de 
ontvangst van kasstromen uit de financiële activa is vervallen of indien Univé Dichtbij nagenoeg alle risico’s en voordelen
van de rechthebbende op het financieel actief overdraagt. 

Beleggingen geclassificeerd als 'reële waarde met waarde mutaties in het resultaat'
Deze classificatie wordt aangehouden voor alle beleggingen van Univé Dichtbij in aandelen en aandelenfondsen, voor de 
vastrentende waarden en vastrentende waarde fondsen en voor andere financiële beleggingen. Deze beleggingen worden 
gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverminderingen via de winst-en-
verliesrekening worden verwerkt. Onder de reële waarde (marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan 
worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie 
bereid zijn en onafhankelijk van elkaar zijn. De financiële instrumenten met een marktnotering en die worden verhandeld op 
een actieve markt, worden gewaardeerd tegen de genoteerde marktprijs. Indien geen sprake is van een actieve markt voor een 
financieel instrument, wordt de reële waarde vastgesteld op basis van waarderingstechnieken. De gehanteerde waarderings-
technieken zijn vastgesteld door onafhankelijke deskundigen.

Niet-beursgenoteerde financiële instrumenten

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan 
worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, dit tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te 
maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de looptijd vermeerderd met
krediet- en liquiditeitsopslagen.

Hypotheken u/g

Hypotheken u/g waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden en hiertoe ook in 
staat is worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode verminderd met
bijzondere waardeverminderingsverliezen.

3-Jaarlijks wordt de waarde van de individuele leningen afgezet tegen de opgevraagde WOZ waarde. Wanneer er sprake is 
van betalingsachterstand in de verschuldigde bedragen en de WOZ-waarde overschrijdt de verstrekte lening,wordt er een 
voorziening getroffen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Er is sprake van een bijzondere waardevermindering indien de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. 
De realiseerbare waarde is de hoogste van de reële waarde van een actief minus de verkoopkosten en de bedrijfswaarde. Op
 iedere balansdatum beoordeelt de vennootschap of er aanwijzingen zijn voor een mogelijke bijzondere waardevermindering van 
een actief en of het noodzakelijk is een bijzondere waardevermindering op te nemen. De goodwill en andere immateriële activa 
wordt elk jaar beoordeeld op bijzondere waardevermindering. Bijzondere waardeverminderingen van beleggingen worden in 
de winst- en verliesrekening opgenomen onder beleggingsopbrengsten - gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen. 
Alle overige bijzondere waardeverminderingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen onder overige lasten. 
Bijzondere waardeverminderingen op een actief die in voorgaande jaren zijn verantwoord, worden teruggenomen indien 
objectief kan worden vastgesteld dat de oorzaak voor bijzondere waardevermindering is verdwenen of niet langer bestaat. 
Indien dit het geval is, wordt de boekwaarde van het actief verhoogd tot de realiseerbare waarde. Deze verhoging van de 
balanswaarde in verband met de terugname, mag niet leiden tot een hogere balanswaarde van het actief dan voor het moment 
van de bijzondere waardevermindering. De verhoging als gevolg van de terugname van een bijzondere waardevermindering 
wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening. 
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Vorderingen

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde 
waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor 
zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend 
en verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven 
of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Vorderingen uit directe verzekering en overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van 
een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Overige activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de 
subsidies betrekking hebben.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courant-
schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
Waardering van overlopende activa (vooruitbetaalde kosten en overige activa) vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs.

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve
Niet gerealiseerde winsten en verliezen van beleggingen in terreinen en gebouwen, zijnde het verschil tussen de reële waarde 
en de verkrijgingprijs, worden rechtstreeks in de herwaarderingsreserve verantwoord, waar nodig onder aftrek van de latente 
belastingverplichting. De herwaarderingsreserve wordt per individueel activum gevormd. Een negatief saldo van de 
herwaarderingsreserve wordt ten laste van het beleggingsresultaat gebracht. Waardestijgingen die optreden nadat voordien een 
afwaardering ten laste van het resultaat had plaatsgevonden, worden eerst, tot het niveau van de oorspronkelijke verkrijgingprijs, 
ten gunste van het resultaat verwerkt.

Bij realisatie van de herwaardering door verkoop van het terrein of gebouw valt de herwaarderingsreserve vrij ten gunste van 
de beleggingsopbrengsten.

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevante (latente) belastingverplichtingen zijn verwerkt, 
worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De corresponderende 
vrijval van de (latente) belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen ten laste van het resultaat gebracht.

Technische voorzieningen

Voor niet-verdiende premies en lopende risico's

De voorziening voor niet-verdiende premies heeft een kortlopend karakter en betreft het onverdiende gedeelte van de in het 
verslagjaar in rekening gebrachte premies. De voorziening voor niet-verdiende premies wordt separaat voor ieder 
verzekeringscontract bepaald op basis van de dagelijkse pro-ratamethode.

Het aandeel van herverzekeraars in de overlopende premies is op de voorziening in mindering gebracht. 
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Voor te betalen schaden

De technische voorziening schaden wordt gevormd voor de op balansdatum nog niet afgewikkelde schadegevallen uit het boekjaar
en voorgaande jaren. De vaststelling hiervan geschiedt in de eerste plaats voor ieder schadegeval afzonderlijk, waarbij rekening 
wordt gehouden met mogelijke ontvangsten uit hoofde van regres en met het aandeel van herverzekeraars in schadegevallen. 
Daarnaast wordt een IBN(E)R-voorziening opgenomen voor nog niet gemelde of onjuist gereserveerde schadegevallen. Deze 
voorziening wordt vastgesteld op basis van het historische afwikkelingspatroon van eerdere schadegevallen. In 2019 is er sprake
van een ongewijzigd reserveringsbeleid.

Voor eventuele verhaalmogelijkheden wordt er een verhaalsreserve gevormd op dossierniveau op het moment dat onomkeerbaar
vaststaat dat het verhaal plaats gaat vinden.

Voorziening schadebehandelingskosten

Deze voorziening betreft de afhandelingskosten van de nog niet afgewikkelde schaden. De voorziening wordt vastgesteld op basis 
van het aantal lopende schadedossiers per balansdatum waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte afhandelingstijd en
afhandelingskosten.

Herverzekeringsdeel
Het aandeel van de herverzekeraar in de overlopende schaden is op de voorziening in mindering gebracht.

Toereikendheidstoets

Jaarlijks wordt er door de actuaris een toereikendheidtoets voor de technische voorzieningen uitgevoerd. Uitkomsten van 
dit onderzoek worden meegenomen in de bepaling van de technische voorzieningen. In de toereikendheidstoets brand wordt
de verwachtingswaarde van de voorziening vergeleken met de balanswaarde van de voorziening. Deze toereikendheidstoets 
wordt uitgevoerd op basis van een kwalitatieve benadering (betaalpatroon versus reserveringspatroon). De voorziening voor
te betalen schaden wordt post-voor-post vastgesteld op basis van een inschatting door de schade-experts.

Voorzieningen

Pensioenvoorziening 

Het pensioencontract bevat een toegezegde pensioengrondslag. De opgebouwde pensioenrechten zijn ondergebracht in een 
separaat depot dat per eind 2014 premievrij is gemaakt. De toekomstige verplichting wordt gebaseerd op de stand van de, in 
het depot aanwezige, voorziening per einde boekjaar, waarbij op basis van een best-estimate sterftetafel het deelnemer bestand 
wordt uitontwikkeld. In de berekening is het volgende betrokken:

·         Externe verzekeraar depot garantieverplichting van 0,6% voor sterfteontwikkeling, vermogenskosten en renterisico;
·         Best-estimate sterftetafel VVP met ASR;
·         Gehanteerde sterftetafel: Prognosetafel 2016 met aanpassing ES-P2;
·         Discontering Triple A - Risk Finance Spot Curve (AAASC).

Latente belastingen

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens
fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de
latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven 
die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint 
ventures, tenzij Univé Dichtbij in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk is 
dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen.

Belastinglatenties worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Jubileumvoorziening 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband.
Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met een gemiddelde blijfkans van 95%.
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Voorziening arbeidstijdverkorting oudere medewerkers

Univé Dichtbij kent sinds 2019 een personeelsregeling (Fit naar de Finish) waarbij medewerkers 10 jaar voor het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd 20% minder kunnen gaan werken tegen inlevering van 10% salaris.
Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen (2%) en de blijfkans.

Hersteladvies Zorgplicht 

De voorziening voor hersteladvies Zorgplicht bevat de beste inschatting van verwachte toekomstige uitgaven om aan de zorgplicht 
te voldoen. Deze voorziening is gevormd om de kosten van herstel van, in het verleden afgesloten, complexe 
bemiddelingsproducten te dekken.

Reorganisatievoorziening 

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als er op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is opgesteld en voor 
zover er een gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij hen op wie de reorganisatie betrekking heeft. In de reorganisatie- 
voorziening worden de kosten opgenomen die nodig geacht worden voor de reorganisatie en die niet in verband staan met 
doorlopende activiteiten.

Voorziening loondoorbetaling bij ziekte 
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat 
zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele 
ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte wordt opgenomen tegen 
de contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

Overige voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij
 het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 
worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Overlopende passiva

Overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Overlopende passiva worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en
onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Verdiende premies eigen rekening

Het bruto-premie-inkomen bestaat uit de premies die door de polishouders zijn verschuldigd voor afgesloten verzekerings-
contracten inclusief eventuele kortingen en toeslagen en exclusief assurantiebelasting. De premie voor schadeverzekeringen,
normaliter verzekeringscontracten met een maximale looptijd van twaalf maanden wordt als opbrengst opgenomen gedurende 
de looptijd van het contract naar evenredigheid van de verstreken verzekeringstermijn. Niet-verdiende premies worden pro-rata
berekend, hoofdzakelijk op dag-, maand- of kwartaalbasis. Van de in het verslagjaar ontvangen en betaalde provisie wordt het 
deel dat op het komende verslagjaar betrekking heeft als onverdiend aangemerkt. De netto verdiende premies bestaan uit 
geboekte premies eigen rekening (bruto geboekte premies onder aftrek van herverzekeringspremie) en kortingen/toeslagen. 
De mutatie in de voorziening niet-verdiende premie-inkomen worden in het resultaat verantwoord.
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Provisie

Van de in het verslagjaar ontvangen en betaalde provisie wordt het deel dat op het komende verslagjaar betrekking heeft als 
onverdiende aangemerkt.

Opbrengsten uit dienstverleningsovereenkomsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te
ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate 
waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de 
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden 
bepaald.

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

De toerekening van beleggingsopbrengsten aan de technische rekening wordt bepaald door het werkelijke beleggingsrendement 
gedurende het verslagjaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde omvang van de technische voorzieningen.

Waardeveranderingen van beleggingen

Ongerealiseerde en gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen worden ten gunste/ten laste van het resultaat gebracht 
tenzij hier een herwaarderingsreserve voor aanwezig is (terreinen en gebouwen).

Schaden eigen rekening

De op het jaar betrekking hebbende schaden worden ten laste van het boekjaar gebracht, waar nodig voor geschatte bedragen. 
Hierbij wordt het aandeel van de herverzekeraar in aanmerking genomen.

Schadebehandelingskosten omvatten gemaakte interne en externe directe kosten in verband met de onderhandeling over en 
afwikkeling van schadeclaims. Onder de interne kosten vallen alle directe kosten van de schadeafhandeling dat direct aan dit 
onderdeel kan worden toegerekend. De schaden eigen rekening omvatten de in het boekjaar betaalde bedragen verminderd met 
het aandeel van de herverzekeraars.

Technische rekening beheerskosten

De kosten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden en is voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereed voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Acquisitiekosten

Acquisitiekosten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin deze worden gemaakt.

Pensioenen

De pensioenlasten worden in het verslagjaar verwerkt waarop ze betrekking hebben. Voor zover de verschuldigde premies en
kostenopslagen ten aanzien van toezeggingen op balansdatum nog niet zijn voldaan wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

Opbrengst uit beleggingen
Onder de aan de niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen is verantwoord het interest-bestanddeel dat
toegerekend is aan het eigen vermogen. De overige opbrengsten zijn verantwoord in de technische rekening schadeverzekering
onder toegerekende opbrengst uit beleggingen.
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Toegerekende opbrengst beleggingen
Een deel van de opbrengst uit beleggingen wordt toegerekend aan het technisch resultaat; het gerealiseerd rendements-
percentage op de beleggingen wordt berekend over het gemiddeld saldo van de technische voorzieningen.
Bij het bepalen van de toegerekende opbrengst uit beleggingen zijn de rentebaten uit de liquide middelen meegenomen. 

Andere baten en andere lasten

Andere baten en andere lasten zijn posten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, 
niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid van de resultaten apart toegelicht 
worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Hierbij worden tevens baten en lasten die aan 
een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende
activa en passiva.

Belastingen

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat voor belastingen, waarbij rekening wordt gehouden met fiscaal  
niet belaste baten en fiscaal niet aftrekbare lasten.

Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen, voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en 
verplichtingen, ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Er wordt uitsluitend een
latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen 
zijn, die voor de realisatie van het tijdelijke verschil kunnen worden aangewend. Latente belastingvorderingen worden per 
iedere verslagdatum herzien en verlaagd, voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende 
belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 

Aansprakelijkheidstelling
De Coöperatie Univé Dichtbij U.A. heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor schulden voortvloeiende uit rechtshandelingen
verricht door Univé Dichtbij Organisatie B.V. en Univé Dichtbij Advies B.V. Dit is vastgelegd middels gedeponeerde 
403-verklaringen. Coöperatie Univé Dichtbij U.A heeft het voornemen zich ook hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor Univé
Dichtbij Preventie B.V.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (IN €)

Immateriële activa 31-12-2019 31-12-2018

Goodwill (1)

Boekwaarde per 1 januari 10.800                12.600                
Af: afname wegens verkoop aandeel in Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH 10.800-                -                       

-                       12.600                
Afschrijving boekjaar -                       1.800-                  

Balanswaarde 31 december -                      10.800              

Beleggingen

Terreinen en gebouwen (2) 31-12-2019 31-12-2018

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Stand per 1 januari 14.684.721       14.583.749       
Af: afname wegens verkoop aandeel in Ostfriesische 
Versicherungsbörse GmbH 574.721-             -                       

14.110.000       14.583.749       
Investeringen -                       70.972                
Desinvesteringen 210.000-             -                       
Waardeveranderingen 1.020.000-         30.000                
Stand per 31 december 12.880.000     14.684.721     

Overige terreinen en gebouwen

Stand per 1 januari 905.000             905.000             
Waardeveranderingen 15.000-                -                       
Stand per 31 december 890.000            905.000            

De terreinen en gebouwen worden periodiek door een externe onafhankelijke taxateur getaxeerd. De taxaties zijn verricht
volgens de netto-huurkapitalisatiemethode. Hierop worden door de taxateur op basis van vergelijkbare transacties en specifieke
(object/regio) elementen aannames gedaan voor wat betreft de markthuurwaarde en de kapitalisatiefactor.

In 2019 heeft de beoordeling van de actuele waarde geleid tot een afwaardering van per saldo € 1.035.000         
Deze afwaardering is volledig ten laste van het resultaat 2019 gebracht.

De verkrijgingsprijs van de terreinen en gebouwen bedraagt € 29,4 miljoen.

Op grond van titel 9 boek 2 BW worden de panden aangemerkt als beleggingspanden.

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen  (3)

Andere deelnemingen
Vestigingsplaats 31-12-2018 Resultaat Overige 31-12-2019

deelneming mutaties

Univé Pensioen B.V. (9,09%) Groenlo 10.446                650-                      -                       9.796                  
10.446              650-                     -                      9.796                 

Overige financiële beleggingen (4) Stand per aankopen/ Verkopen/ Waarde- Balanswaarde
1 januari verstrekkingen aflossingen mutaties 31 december

Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-
vastrentende waardepapieren 19.411.369       17.159.314       9.250.164-         2.141.139         29.461.658       
Obligaties en andere vastr. waardepapieren 56.597.900       24.853.750       18.735.919-       2.501.966         65.217.697       
Vorderingen uit hypothecaire leningen 3.696.472         -                       231.619-             -                       3.464.853         
Vorderingen uit andere leningen 1.212.226         342.266             331.572-             -                       1.222.920         

80.917.967     42.355.330     28.549.274-     4.643.105        99.367.128     

De verkrijgingsprijs van de effecten bedraagt per 31 december 2019 € 92.330.788 (31 december 2018: € 79.059.984)
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Het beheer van de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Ambassador Vermogensbeheer B.V. met als custodian Binck
Bank N.V.  Op basis van vastgestelde risicoprofielen (inclusief rendementsverwachting) en geografische spreiding worden de aan 
hen beschikbaar gestelde middelen beheerd.

De vorderingen uit hypothecaire leningen betreffen onder andere hypotheken aan (oud-) personeelsleden. De hypotheken
hebben variërend een rentepercentage tussen 1,5 % en 5%. De gemiddelde resterende looptijd van de hypotheken bedraagt 
12,5 jaar. Bij het bepalen van de reële waarde van de vorderingen is rekening gehouden met eventueel  aanwezig kredietrisico.

De andere leningen betreffen leningen aan Broekhuis Lease en leningen verstrekt aan derden.

De leningen aan Broekhuis Lease worden verstrekt in verband met de aanschaf van vervoermiddelen voor personeel.
Maandelijks lost Broekhuis Lease hier op af. Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van de leningen zijn er door middel 
van een separate pandakte, pandrechten gevestigd op de auto's, ter zake waarvan de leningen worden verstrekt, ten gunste van
Univé Dichtbij. De resterende looptijd van de leningen varieert tussen de 0 en 60 maanden en de toegerekende interest 
bedraagt 0%.

Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringsnemers (5)

Totaalbedrag der vorderingen 1.251.174         1.419.667         
Af: voorziening voor oninbaarheid 50.460-                55.920-                

1.200.714        1.363.747        
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op verzekeraars (5)

Derdenmaatschappijen 352.837             406.446             
RC Univé Services B.V. 8.320.041         10.159.934       

8.672.878        10.566.380     

De rekening courant verhoudingen met Derdenmaatschappijen komen voort uit uit hoofde van bemiddelingsovereenkomsten.
Over de rekening couranten met derdenmaatschappijen lopen de provisie en premie-afrekeningen (in geval van tussenpersoon
incasso) De rekening courant verhoudingen worden op maandbasis verrekend. Derhalve wordt er geen rente berekend.

Ultimo 2019 heeft reeds een afdracht plaatsgevonden aan Univé Services voor de premie welke per 1-1-2020 in rekening courant
wordt geboekt inzake de januari-prolongatie. Derhalve bestaat (net als ultimo 2018) er een vordering op Univé Services.

Belastingen en premies sociale verzekeringen (6) 31-12-2019 31-12-2018

Vennootschapsbelasting -                       2.064.123         
Omzetbelasting 4.962                  -                       

4.962                 2.064.123        

Latente belasting vorderingen (7) 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 410.512             593.946             
Dotatie/onttrekking 2018 -                       183.434-             
Dotatie/onttrekking 2019 927.569             -                       

Stand per 31 december 1.338.081        410.512            

 
Overzicht latenties 31-12-2019 31-12-2018

Gebouwen en terreinen 274.423             190.573             
Pensioenvoorziening 753.640             -                       
Computerapparatuur 2.046                  676                      
Voorziening arbeidstijdverkorting 78.095                -                       
Voorziening onverdiende provisie 229.877             219.263             

1.338.081        410.512            
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Gebouwen en terreinen
In de commerciële jaarrekening worden bedrijfsgebouwen en terreinen gewaardeerd tegen de actuele waarde, maar fiscaal
worden deze gewaardeerd tegen historische kostprijs minus de afschrijving of tegen lagere bedrijfswaarde.

Pensioenvoorziening
In de commerciële jaarrekening is een pensioenvoorziening opgenomen welke fiscaal niet kan worden getroffen.

Computerapparatuur en vervoermiddelen
Fiscaal dienen bedrijfsmiddelen in te minste vijf jaar te worden afgeschreven, commercieel is er voor computerapparatuur een
termijn van drie jaar gehanteerd. Hierdoor dient er een correctie gemaakt te worden zodat per saldo niet meer dan 20% van de
aanschafwaarde jaarlijks wordt afgeschreven. Verder is er in het verleden gebruik gemaakt van de regeling voor willekeurige 
afschrijving waardoor er fiscaal in twee jaar kon worden afgeschreven, derhalve is er een verschil in waardering ontstaan.

Voorziening onverdiende provisie
De totale provisie die Univé Dichtbij ontvangt, bestaat uit een afsluitprovisie en een doorlopende provisie. In lijn met de fiscale
jurisprudentie, dient de afsluitprovisie in het jaar waarin deze wordt ontvangen, direct tot de fiscale winst te worden gerekend.
In het verleden is met de Belastingdienst overeengekomen dat 25% van de provisie wordt aangemerkt als afsluitprovisie. De
doorlopende provisie dient fiscaal tot de winst te worden gerekend naar rato van de looptijd (maandelijks 1/12e) van een
afgesloten verzekering in het betreffende boekjaar (pro rata winstverantwoording).

De latente belastingvordering wordt over meerdere jaren afgewikkeld.

Overige vorderingen (8) 31-12-2019 31-12-2018

Rekening-courantverhouding Univé Services 298.397             -                       
Leningen en voorschotten personeel 17.807                21.457                
Waarborgsommen 22.054                18.339                
Door te belasten bundels -                       30.281                
Te ontvangen provisie brandbluscontroles 1.727                  40.576                
Overig -                       39.207                
Diverse vorderingen 339.985            149.860            

De rekening-courantverhouding met Univé Services wordt maandelijks vereffend. Over de rekening courant lopen transacties als
premie- en provisieverrekeningen, herverzekeringspremie en schadeuitkeringen vanuit de herverzekeraar.
Univé Services verrekent de premie & provisie met de verzekeraars (Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. en Univé Schade ) en 
bemiddelaar (Univé Dichtbij Advies B.V.) Over de rekening courant verhouding wordt rente berekend.
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Overige activa

Materiële vaste activa (9)
Verbouwingen Inventaris Computer- Vervoer- Totaal Totaal 
& installaties apparatuur middelen 2019 2018

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde 567.869             659.319             609.512             311.288             2.147.988         4.026.312         
Afname wegens verkoop aandeel in 
Ostfriesische Versicherungsbörse 178.622-             200.018-             85.650-                464.290-             -                       

567.869             480.697             409.494             225.638             1.683.698         4.026.312         
Af: cumulatieve afschrijving 265.258-             394.153-             539.229-             76.809-                1.275.449-         3.505.306-         
Afname wegens verkoop aandeel in 
Ostfriesische Versicherungsbörse 122.684             142.485             17.435                282.604             
Boekwaarde 1 januari 302.611             209.228             12.750                166.264             690.853             521.006             

Mutaties
Investeringen 593.199             116.564             23.981                26.000                759.744             369.726             
Desinvesteringen -                       -                       -                       32.383-                32.383-                -                       
Afschrijvingen 155.460-             68.791-                17.413-                36.993-                278.657-             199.879-             
Boekwaarde 31 december 740.350            257.001            19.318              122.888            1.139.557        690.853            

Boekwaarde 31 december
Aanschafwaarde 1.161.069         405.521             23.981                179.582             1.770.153         1.683.698         
Cumulatieve afschrijvingen 420.719-             148.520-             4.663-                  82.694-                656.596-             992.845-             

740.350            257.001            19.318              96.888              1.113.557        690.853            

Van de verbouwingen en installaties wordt jaarlijks 10% van de aanschafwaarde afgeschreven, van de inventaris 20%, van de
computerapparatuur 10% - 33,33% en van de vervoermiddelen 25% rekening houdend met een restwaarde.

17



Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2019

Liquide middelen (10) 31-12-2019 31-12-2018

ABN Amro bank 2.499.823         3.999.982         
Binck Bank 3.399.341         5.199.820         
BHW Bausparkasse AG -                       2.108                  
ING Bank 38.211                1.169                  
Rabobank 15.214.393       6.708.907         
Raiffeissen-Volksbank -                       1.427.554         
SNS Bank 3.000.000         5.000.000         
Kas 13.383                19.876                

24.165.151     22.359.416     

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en direct opeisbaar.

Overlopende activa (11) 31-12-2019 31-12-2018

Lopende rente en huur
- hypothecaire leningen u/g 1.671                  16.256                
- obligaties 575.252             468.869             
- banken 285                      545                      

577.208            485.670            

Overige overlopende activa
Vooruitbetaling aankoop Onroerend Goed 230.000             -                       
Overig 107.646             104.922             

337.646            104.922            

Eigen vermogen (12)

Herwaarde- Overige Onverdeeld
ringsreserve reserves resultaat Totaal

Balans 1 januari 2019 694.400             84.189.537       1.581.747         86.465.684       
Bestemming resultaat 2018 -                       1.581.747         1.581.747-         -                       
Onverdeeld resultaat 2019 -                       -                       11.340.438       11.340.438       

Stand per 31 december 2019 694.400            85.771.284     11.340.438     97.806.122     

Winstbestemming 2019 (voorstel)

Het resultaat van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. na belasting bedraagt: 11.340.438€     
Door het bestuur zal aan de ledenraad worden voorgesteld deze winst toe te voegen aan de overige reserves.
Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2018 is toegevoegd aan de overige reserves.

Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van onroerende zaken is een bedrag voor latente belastingverplichtingen
in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.

Minderheidsbelang derden

Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het proportionele deel van derden in de nettowaarde van de activa en 
verplichtingen, bepaald volgens de waarderingsgrondslagen van de onderneming.

2019 2018

Geconsolideerd netto resultaat na belasting € 11.340.438     1.581.746        

Toelichting Eigen Vermogen Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. Solvabiliteitspositie Solvency II
Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank.
Vanaf 2016 wordt de solvabiliteitspositie van de verzekeraar op basis van het Solvency II-raamwerk gerapporteerd. 
Onderstaande tabel toont de solvabiliteitspositie van Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. conform Solvency II grondslagen 
per eind 2019. Bij de berekeningen is de solvency II-standaardformule gehanteerd.
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31-12-2019 31-12-2018
Solvency II * Solvency II *

Minimum Kapitaal Vereiste op basis van SII (brandverzekeraar) € 6.896                  6.064                  
Solvabiliteits Kapitaal Vereiste op basis van SII - 27.585                24.257                
Interne norm 150% van Solvabiliteits Kapitaal Vereiste op basis van SII 41.378                36.386                
Kernvermogen marktwaarde voor aanpassingen - 66.554                56.896                
In aanmerking komend vermogen ter dekking MKV - 66.554                56.896                
In aanmerking komend vermogen ter dekking SKV - 66.554                56.896                

-                       
Solvabiliteitsratio SKV 241% 235%
Solvabiliteitsratio MKV 965% 938%

Het in aanmerking komend (eigen) vermogen, ter bepaling van de solvabiliteitsratio (Solvency II), van Univé Dichtbij
Brandverzekeraar N.V. bedraagt € 66,6 mln. Per 31 december 2019. Afgezet tegen een SolvabiliteitsKapitaalsVereiste 
(SKV) van bijna 27,6 mln.  komt de solvabiliteitsratio uit op 241%. Daarmee voldoet Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V.
in ruime mate aan zowel de wettelijke verplichting (100% van de SKV) als aan de vastgestelde interne solvabiliteitseis van
41,4 mln. (150% van de SKV). Het eigen vermogen, conform de richtlijnen van Solvency II, van Univé Dichtbij Brandverzekeraar
N.V., bedraagt over € 66,6 miljoen. Over boekjaar 2019 wordt door Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V geen dividend uitgekeerd
aan Coöperatie Univé Dichtbij u.a. 

Achtergestelde schulden (13) 31-12-2019 31-12-2018

Lening Raffeisen-Volksbank

Stand per 1 januari 166.830             129.000             
Af: afname wegens verkoop aandeel in Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH 166.830-             -                       
Gecorrigeerde stand per 1 januari 2019 -                       129.000             
Verstrekt in boekjaar -                       71.000                
Aflossing boekjaar -                       16.482-                

-                       183.518             
Aflossingsverplichting -                       16.688-                
Stand per 31 december -                      166.830            

Technische voorzieningen (14)

Niet Te betalen Af: Schade- Totaal
Mutatieoverzicht huidig boekjaar verdiende Schaden herverzekerings-behandelings- Technische

premies bruto deel kosten Voorzieningen
Stand 1 januari 2019 7.278.903        10.765.397     449.687-            150.000            17.744.613     
Geboekt in boekjaar 46.040.180       -                       -                       -                       46.040.180       
Verdiend in boekjaar 45.493.119-       -                       -                       -                       45.493.119-       
Betaalde schade oudere jaren -                       7.144.105-         58.048                168.324-             7.254.381-         
Vrijval oudere jaren -                       1.482.406-         375.772             38.769                1.067.865-         
Betaalde schaden lopend jaar -                       10.116.410-       -                       953.838-             11.070.248-       
Dotatie in huidig jaar (schadelast boekjaar) -                       17.839.364       -                       1.083.393         18.922.757       
Overige mutaties -                       -                       -                       -                       -                       
Stand per 31 december 2019 7.825.964        9.861.840        15.867-              150.000            17.821.937     

Niet Te betalen Af: Schade- Totaal
Mutatieoverzicht vorig boekjaar verdiende Schaden herverzekerings-behandelings- Technische

premies bruto deel kosten Voorzieningen
Stand 1 januari 2018 7.672.424        11.924.387     646.448-            193.000            19.143.363     
Geboekt in boekjaar 44.398.389       -                       -                       -                       44.398.389       
Verdiend in boekjaar 44.791.910-       -                       26.172                -                       44.765.738-       
Betaalde schade oudere jaren -                       -                       -                       -                       -                       
Vrijval oudere jaren -                       -                       170.589             -                       170.589             
Betaalde schaden lopend jaar -                       24.099.911-       -                       -                       24.099.911-       
Dotatie in huidig jaar (schadelast boekjaar) -                       22.940.921       -                       -                       22.940.921       
Overige mutaties -                       -                       -                       43.000-                43.000-                
Stand per 31 december 2018 7.278.903        10.765.397     449.687-            150.000            17.744.613     

De technische voorzieningen kennen hoofdzakelijk een kortlopend karakter; polissen prolongeren voor maximaal een jaar en 
schadedossiers worden grotendeels binnen een tijdsbestek van een jaar afgewikkeld.
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Univé Dichtbij  heeft een toereikendheidstoets uitgevoerd van haar technische voorzieningen conform de huidige wetgeving
van Solvency II en BW. Hieruit blijkt dat de totale technische voorzieningen, conform de jaarrekening,  voldoende toereikend is.

Op basis van de kwantitatieve benadering is een toereikendheidstoets uitgevoerd. Hieruit blijkt eveneens dat de in het verleden 
vastgestelde voorzieningen voldoende toereikend gevormd zijn.

Voorzieningen

Voorziening voor pensioenen (15)

Voorziening pensioenregeling ASR

Voor 2019 en 2018 geldt dat de volgende opbouw van de verplichting als volgt weer te geven is:

31-12-2019 31-12-2018
Pensioenregeling RJ271 

Waarde voorziening begin boekjaar 3.136.680         3.322.094         
Waardeoverdracht 10.452-                -                       
Effect rente 493.668             40.614-                
Betaalde jaarlijkse vergoeding 146.900-             144.800-             

Waarde voorziening ultimo boekjaar 3.472.996        3.136.680        

* De regeling zoals deze gold tot 1-1-2015 is in 2017 aangepast; 
In 2017 is het gesepareerd depot bij ASR beëindigd.
De sluiting van dit depot heeft geleid tot een kostenverlaging van 0,2% en een vrijval van de voorziening ad. € 766.638
Opgebouwde verplichting 2019: 0,6% (2018: 0,6%)

De ontwikkeling van de gebruikte disconteringsvoet in de afgelopen jaren is als volgt: 2015: 2,19%
2016: 1,84%
2017: 2,02%
2018: 1,78%
2019: 1,06%

Het rente-effect dat getoond wordt in het mutatieoverzicht wordt bepaald door de reguliere oprenting (door tijd) en 
wijziging in de rentecurve.

Voorziening voor latente belastingen (16) 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 414.928             932.855             
Dotatie / onttrekking 2018 -                       517.927-             
Dotatie / onttrekking 2019 837.402             -                       

Stand per 31 december 1.252.330        414.928            

Overzicht latenties

Effecten 786.219             144.290             
Pensioenvoorziening -                       154.682             
Egalisatiereserve 466.111             115.956             

1.252.330        414.928            

Effecten
Commercieel worden aandelen en obligaties gewaardeerd tegen actuele waarde. Fiscaal worden deze activa gewaardeerd op
basis van kostprijs of lagere marktwaarde.

Egalisatiereserve
Voor het bepalen van de fiscale positie van Univé Dichtbij kan rekening worden gehouden met het vormen van een fiscale
egalisatiereserve, hier is in 2017 rekening gehouden met een dotatie aan deze reserve.

De voorziening latente belastingverplichtingen wordt over meerdere jaren afgewikkeld.
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Overige voorzieningen (17)

Voorziening jubileum-uitkeringen 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 659.137             718.355             
Mutatie voorziening 57.692-                59.218-                

Stand per 31 december 601.445            659.137            

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het dienstverband en is
grotendeels langlopend. Circa € 5.494 (2018: circa €  22.625) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.
Vanaf 2019 is de voorziening uitgebreid met 12,5 jarig jubileum inclusief sociale premies 12,5 jarig jubileum.

Reorganisatievoorziening 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari -                       -                       
Mutatie voorziening 970.000             -                       

Stand per 31 december 970.000            -                      

De reorganisatievoorziening is gevormd ten behoeve van de afvloeiiingsregeling uit hoofde van boventalligstelling personeel.
Het kortlopend deel (< 1 jaar) van de voorziening bedraagt € 700.000 en het langlopend deel (> 1 jaar) van de voorziening
bedraagt € 270.000.

Voorziening langdurig zieken

Stand per 1 januari 186.313             83.265                
Mutatie voorziening 32.749-                103.048             

Stand per 31 december 153.564            186.313            

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die
op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door
ziekte of arbeidsongeschiktheid is een voorziening opgenomen.
De waardering van deze voorziening heeft plaatsgevonden tegen de beste schatting.

Voorziening arbeidstijdverkorting oudere medewerkers

Stand per 1 januari -                       -                       
Mutatie voorziening 359.891             -                       

Stand per 31 december 359.891            -                      

Univé Dichtbij kent sinds 2019 een personeelsregeling (Fit naar de Finish) waarbij medewerkers 10 jaar voor het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd 20% minder kunnen gaan werken tegen inlevering van 10% salaris.
De voorziening  heeft betrekking op de doorbetaling van medewerkers welke reeds gebruik maken van de regeling en 
medewerkers waaraan de toezegging is gedaan.  De voorziening is grotendeels langlopend.

Voorziening hersteladvies

Stand per 1 januari 500.000             700.000             
Onttrekking: hersteladvies zorgplicht AOV 500.000-             200.000-             
Dotatie: hersteladvies Hypotheken en ORV 1.170.000         -                       

Stand per 31 december 1.170.000        500.000            

De voorziening hersteladvies is gewaardeerd op basis van de beste inschatting van verwachte uitgaven om aan de zorgplicht
te voldoen. De kosten, voor herstel van de in het verleden afgesloten complexe bemiddelingsproducten, zijn onvermijdbaar.
Er bestaat een wettelijke verplichting voor het herstellen van advies van complexe producten. De voorziening hersteladvies 
is gevormd om de kosten van herstel van, in het verleden afgesloten, complexe bemiddelingsproducten te dekken. De 
voorziening wordt gebruikt om de toekomstige kosten van inzet van interne en externe adviseurs te financieren. Er is een 
projectorganisatie ingericht en er wordt gehandeld conform een uitgebreid plan van aanpak waarbij betrouwbare
uitgangspunten zijn gehanteerd mede op basis van ervaringen uit het verleden. De voorziening hersteladvies is gebaseerd 
op het aantal te herstellen dossiers waarbij op markt ervaringscijfers is ingeschat het aantal klanten dat gebruik zal maken
van hersteladvies. Tevens is een inschatting gemaakt van de bewerkingstijd per dossier.  

Totaal overige voorzieningen ultimo boekjaar 3.254.900        1.345.450        
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Schulden uit directe verzekering (18) 31-12-2019 31-12-2018

Rekening-courant maatschappijen -                       698.354             
Te betalen schade 40.735                -                       
Ostfriesische Versicherungs Gmbh 236.304             -                       

277.039            698.354            

De te betalen schade bestaat uit betalingen welke reeds zijn vastgesteld en gecommuniceerd maar nog niet zijn afgeschreven.

Sinds 1 januari 2019 is er geen sprake meer van een financieel belang in Ostfriesische Versicherungs Gmbh. Derhalve worden
eventuele vorderingen e/o schulden niet meer verantwoord onder groepsmaatschappijen. Het saldo per 31-12-2019 bestaat
uit door Ostfriesische Versicherungs Gmbh betaalde schadebedragen welke worden verrekend in een rekening courant-
verhouding. Deze rekening courant verhouding wordt op kwartaalbasis verrekend.

Belastingen en premies sociale verzekeringen (19) 31-12-2019 31-12-2018

Vennootschapsbelasting 165.268             -                       
Assurantiebelasting 674.155             420.838             
Omzetbelasting 76.731                70.458                

916.154            491.296            

Overige schulden (20) 31-12-2019 31-12-2018

Crediteuren 351.900             538.083             
Personeelskosten 2.300                  74.585                
Pensioenpremies 839.644             385.895             
Accountantskosten 152.114             120.614             
Univé Services B.V. 147.055             -                       
Verplichtingen O.V. Ostfriesische Versicherungsbörse -                       346.142             
Schadecrediteuren -                       60.111                
Over te dragen premie Duitsland portefeuille -                       499.166             
Kosten vermogensbeheer 73.573                81.404                
Overige schulden 111.306             231.552             

1.677.892        2.337.552        

De looptijd van de schulden is < 1 jaar.

Overige overlopende passiva (21) 31-12-2019 31-12-2018

Vooruitontvangen premies 18.696.858       16.102.053       
Onverdiende provisies 2.749.138         2.790.610         
Reservering vakantiedagen 672.193             622.504             
Reservering gratificatie / winstuitk. Medewerkers 785.413             720.105             
Vooruitontvangen huur 39.201                12.261                
Franchise onttrekking geoormerkt vermogen 189.079             239.897             
Vooruitontvangen DVO-opbrengsten 76.818                78.179                
Nog af te rekenen provisie en kosten UVM 1.012.365         916.233             
Herziening omzetbelasting OG 52.750                125.819             
Overige 169.921             44.135                

24.443.736     21.651.796     

De overlopende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Dit betreft reeds in 2019 ontvangen premies betreffende het verzekeringsjaar 2020. 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Geoormerkt vermogen Coöperatie Univé

Een deel van het vermogen van de Coöperatie Univé U.A.  is aangemerkt als 'geoormerkt vermogen'. 
Dit vermogen is afkomstig uit de voormalige Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen Univé Her U.A. en Univé 
Stormher U.A. Het aandeel van de voormalige leden van Her/Stormher is bepaald op basis van de verhouding van de door het
desbetreffende lid in het boekjaar 2011 betaalde herverzekeringspremie. Het bestuur van Coöperatie Univé 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 Her-leden. Het saldo wordt jaarlijks verhoogd of verlaagd 
overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex "Alle huishoudens" van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek vertoont. Per 31 december 2019 bedraagt het aandeel van Univé Dichtbij in het geoormerkt vermogen €  9,2 miljoen
(31 december 2018 was dit € 9,5 miljoen).

NHT

In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Dichtbij in 2003 toegetreden tot de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal
€ 1 miljard per kalenderjaar. De eerste layer hiervan - tot € 200 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de 
aangesloten verzekeraars. Het aandeel van Univé Dichtbij in deze layer bedraagt € 190.028. Dit is tevens het maximumbedrag
dat Univé Dichtbij in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico behoud draagt, ongeacht of de schade haar eigen 
polishouders of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft.

Huurverplichtingen

Ten behoeve van haar bedrijfsvoering huurt Univé Dichtbij een aantal panden van derden.
De huurcontracten variëren van een jaar tot maximaal vijf jaar.
De jaarlijkse huurlast bedraagt circa € 265.000
De totale omvang van de verplichting bedraagt € 1.272.549

Leaseverplichtingen

Univé Dichtbij heeft operationele leasecontracten afgesloten voor haar wagenpark. De jaarlijkse leasekosten 
bedragen circa € 800.000

De toekomstige leaseverplichtingen bedragen: 2020: € 451.593             
2021: € 379.856             
2022: € 278.447             
2023: € 145.264             
2024: € 50.781                

De betalingen in 2019 in het kader van de operationele lease bedragen in totaal € 792.000.

Fiscale eenheid

De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van 
vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden hoofdelijk aansprakelijk voor te betalen 
belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Herverzekeringscontract

Ter mitigering van de door haar lopende verzekeringstechnische risico's heeft Univé Dichtbij een herverzekeringscontract
afgesloten met Univé Her. De geldende eigen risico's bedragen € 2.000.000 voor brand-  en € 7.000.000 voor stormschade per
per evenement.

Zekerheden intragroepspositie

Als zekerheden ten behoeve van de intragroepsposities is er door Coöperatie Univé Dichtbij een pandrecht verleend aan Univé
Dichtbij Brandverzekeraar N.V. en Univé Dichtbij Advies B.V. Dit Pandrecht rust op de hypotheekportefeuille en (een deel van)
de onroerende zaken.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (IN €)

Toelichting

Premie 
In 2019 heeft de portefeuille van Univé Dichtbij een forse premiegroei doorgemaakt, boven het niveau van 2017 en 2018. De 
particuliere portefeuille groeide met 3,8% en de zakelijke portefeuille met 17,2% (exclusief de portefeuille van Ostfriesische 
Versicherungsbörse Gmbh die per januari 2019 is overgedragen). Het gewogen gemiddelde kwam daarmee op 7,1%. Deze 
groei is gerealiseerd door indexering van de verzekerde bedragen voor gebouwen, woonhuizen en inboedels, een verhoging 
van de premies in het zakelijk segment en autonome groei. De co-assurantie portefeuille is volledig omgezet naar de eigen
portefeuille.

Herverzekeringspremie 
Univé Dichtbij heeft voor het boekjaar 2019 gekozen voor een hoger eigen behoud voor stormschade dan in het verleden. 
Daarmee wordt meer risico in eigen huis gehouden. Het eigen behoud voor storm is verhoogd van € 5,0 mln. naar € 6,0 mln. 

Schade 
De schadelast over 2019 is lager uitgekomen dan begroot. De totale last van de 2019 schaden is vooralsnog uitgekomen op 
€ 16,2 mln. (exclusief de kosten van de schadebehandeling) met een bijbehorend SP van 35,6%. In de genoemde periode zijn er
geen grote storm of hagelbuien geweest die de portefeuille geraakt hebben. Het aantal middelgrote schaden (exclusief storm) is  
met 15 normaal te noemen en evenveel als in het afgelopen jaar met wederom een bijbehorende schadelast van circa €5,7 mln.. 
De gunstige ontwikkeling ten opzichte van begroot zit hem dan ook voornamelijk in de kleinere schaden waarbij zowel het 
aantal als het gemiddeld schadebedrag op een substantieel lager niveau ligt dan in de afgelopen jaren. 

De technische lasten hebben betrekking op de kosten die rechtstreeks verband houden met de verzekeringsportefeuille. 
Hieronder vallen onder meer externe inspectie- en preventiekosten. 

Opbrengsten bemiddeling
De opbrengsten uit bemiddeling laten (exclusief de provisiebaten van de Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH in 2018 en 
exclusief de interne provisie), ten opzichte van jaar 2018, een stijging zien van 3%. De bemiddelingsopbrengsten zijn gestegen  
door een combinatie van autonome groei van de portefeuille, indexeringen en premieverhoging.

De provisieomzet uit overige bemiddeling (provisie en fee van derden maatschappijen) is licht gedaald. Dit is mede een uitvloeisel
van het beleid om, indien passend bij de klantsituatie, meer eigen Univé producten te sluiten dan bij derden maatschappijen.

Bedrijfskosten 
De bedrijfskosten hebben betrekking op de inzet van mensen en middelen. Daarnaast bevatten de overige bedrijfskosten onder
andere de kosten van informatiesystemen en een commerciële bijdrage aan het merk Univé.

De bedrijfskosten zijn in 2019 gestegen ten opzichte van 2018. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn voorzieningen die in het vierde
kwartaal zijn getroffen voor nazorg en dossier opschoning van de hypotheek- en overlijdensrisicoportefeuille. Daarnaast zijn er 
reorganisatievoorzieningen getroffen ten behoeve van de herinrichting van het bemiddelingsbedrijf die in 2020 plaats zal vinden

Verdiende premies eigen rekening (22)
2019 2018

Brutopremies 46.040.180       44.398.389       

Uitgaande herverzekeringspremies
Regulier 3.768.452-         3.856.872-         
Facultatief 264.503-             17.008-                
Reïnstatement / N.H.T. 30.928-                16.219-                

4.063.883-         3.890.099-         

Wijziging technische voorzieningen niet-verdiende premies en lopende risico's
Bruto 547.061-             393.521             

547.061-             393.521             

Verdiende premies eigen rekening 41.429.236     40.901.811     

Van de premies is in 2018 € 1.636.567 behaald in Duitsland, de overige premies zijn gerealiseerd in Nederland.
De omzet over 2019 is volledig in Nederland gerealiseerd.
Voor de risico's in Duitsland is er een volmacht verstrekt aan Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH voor het sluiten van
polissen (tot en met 31-12-2018).
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Geboekte versus verdiende premie eigen rekening
Geboekt: Verdiend:

Eindpremie: 46.040.180       45.493.119       
Bij: verleende pakketkorting 2.346.485         2.302.937         
Bij: verleende termijnkortingen 882.045             860.639             
Brutopremie: 49.268.710     48.656.695     

Schaden eigen rekening (23)

Schaden eigen rekening 

Brutoschade Aandeel Herverzekeraar Nettoschade
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Brand 6.795.602         7.547.536         344.139             178.537             7.139.741         7.726.074         
U.G. 5.893.695         7.303.301         -                       -                       5.893.695         7.303.301         
Storm 458.020             4.980.139         -                       8.684                  458.020             4.988.823         
Uitgebreide gevaren 2.245.691         2.549.724         -                       -                       2.245.691         2.549.724         
Glas 545.024             526.830             -                       -                       545.024             526.830             
Elektronica -                       5.296-                  -                       -                       -                       5.296-                  
Vee 156.369             32.174                31.633                16.633-                188.002             15.542                
Overig 112.556             6.512                  -                       -                       112.556             6.512                  
Schadelast 16.206.958       22.940.921       375.772             170.589             16.582.730       23.111.510       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       
Schadebehandelingskosten 1.122.162         -                       -                       -                       1.122.162         -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       
Mutatie voorziening -                       -                       -                       -                       -                       -                       
schadebehandelingskosten -                       43.000-                -                       -                       -                       43.000-                

17.329.120     22.897.921     375.772            170.589            17.704.892     23.068.510     

Schaden 18.232.677       24.099.911       58.048-                26.172-                18.174.629       24.073.739       
Wijziging voorziening 903.557-             1.201.990-         433.820             196.761             469.737-             1.005.229-         
Schade eigen rekening 17.329.120     22.897.921     375.772            170.589            17.704.892     23.068.510     

De schadebehandelingskosten maken met ingang van 2019 onderdeel uit van de schaden eigen rekening. Cijfers 2018 zijn niet 
aangepast (2018: € 1.141.678).

Afwikkelresultaat (inclusief verhaal)

Voorziening Betaalde Voorziening Afwikkel-
schade schaden schade resultaat
31-12-2018 in boekjaar 31-12-2019

oudere jaren 613.620             117.202             382.720-             879.138             
2016 105.975             136.926             12.041                42.992-                
2017 2.776.408         2.054.171         580.804             141.434             
2018 7.269.394         4.685.807         2.078.762         504.825             
2019 10.116.410       7.572.953         
Schadebehandelingskosten tot boekjaar 150.000             168.324             20.445                38.769-                
Schadebehandelingskosten in boekjaar 953.838             129.555             
Totaal 10.915.398     18.232.678     10.011.840     1.443.636        

Het afwikkelresultaat wordt mede bepaald door een  niet voorziene verhaalschade ad. €  560.105 en een vrijval in de voorziening
van het aandeel herverzekeraar ad. € 402.915.
Voor de risico's in Duitsland was er een volmacht verstrekt aan Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH voor het afwikkelen 
van de schade (tot en met schadejaar 2018).
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Opbrengsten bemiddelingsactiviteiten (24) 2019 2018

Provisie assurantiebemiddeling

Univé Schade 14.855.677       14.178.380       
Univé Zorg 3.248.968         3.110.021         
Derden maatschappijen 2.047.458         2.267.865         
Diverse overige maatschappijen -                       2.877.232         

20.152.103       22.433.498       

Mutatie provisiereserve 33.645                96.828                

20.185.748     22.530.326     
Toerekening bemiddeling

De vergoeding bedraagt 20% van de door Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. verdiende premie exclusief termijntoeslag
(cf. 2018).

Opbrengsten uit dienstverleningsovereenkomsten 2019 2018

DVO Hypotheken 289.500             284.550             
DVO Advies en bemiddeling 480.739             488.661             

770.239            773.211            

Totaal opbrengsten uit bemiddelingsactiviteiten 20.955.987     23.303.537     

Bedrijfskosten (25) 2019 2018

Marketingkosten Univé Concern 560.516             600.924             
Overige marketingkosten 2.407.463         3.030.526         
Acquisitiekosten 2.967.979         3.631.450         

Salarissen 16.910.668       15.443.808       
Sociale lasten 2.897.288         2.551.646         
Pensioenlasten 2.694.236         2.042.778         
Overige personeelskosten 5.335.098         5.544.344         

27.837.290       25.582.576       
Af: toegerekend aan de schadelast 1.122.162-         -                       
Personeelskosten 26.715.128       25.582.576       

Afschrijving materiële vaste activa 278.657             254.791             
Afschrijvingskosten 278.657             254.791             

Huisvestingskosten 2.044.340         1.172.546         
ICT-kosten 2.259.907         1.944.452         
Kantoorkosten 883.191             1.423.713         
Kosten toezicht 526.733             376.846             
Advieskosten 833.331             689.282             
Projecten 1.259.043         1.396.302         
Technische kosten 250.577             241.889             
Overige beheerskosten 8.057.122         7.245.030         

Bedrijfskosten 38.018.886       36.713.847       
Af: toegerekend aan de technische rekening 14.591.220-       15.295.175-       
Kosten niet-technische rekening 23.427.666     21.418.672     

Personeelskosten
Het gemiddeld aantal medewerkers in loondienst bij Univé Dichtbij herrekend op fulltime basis bedroeg in 2019 277,78 fte 
(2018: 283,72 fte). Er zijn geen medewerkers buiten Nederland actief.

De verdeling van de personeelskosten vindt plaats op basis van een kostenverdeelstaat.
De directe personeelskosten van de schadebehandelaars zijn toegerekend aan de schadelast.
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De schadebehandelingskosten maken met ingang van 2019 onderdeel uit van de schaden eigen rekening. Cijfers 2018 zijn niet 
aangepast (2018: € 1.141.678).

De interne huur ad. € 846.408 is in 2019 niet geëliminieerd. Cijfers 2018 niet aangepast (2018: € 1.115.438).

Pensioenlasten
De pensioenlasten bestaan uit betaalde premies, onder aftrek van eigen bijdragen.
De pensioenovereenkomst voor de werknemers heeft een karakter van een uitkeringsovereenkomst op basis van een vaste
beschikbare premie (CDC: Collectieve Defined Contribution) en de (waarde)mutatie in de pensioenvoorziening.

Bezoldiging

Zowel Coöperatie Univé Dichtbij U.A. als Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. worden bestuurd door een in samenstelling
gelijke Raad van Bestuur. Zowel Coöperatie Univé Dichtbij U.A. als Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. kennen een Raad
van Commissarissen die toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken in de onderneming.
De verdeling van de kosten gebeurt op basis van een kosten verdeel model.

In de volgende tabel zijn de beloningen van de Raad van Bestuur en die van de Raad van Commissarissen van de voornoemde
entiteiten opgenomen.

Remuneratie - Beloning Beloning Beloning Pensioen Overig Totaal Totaal
2019 vast variabel 2019 2018

RvB/directie 510                       -                             100                       4                            614                      850                      
RvC 169                       -                             169                      188                      
Totaal 679                      -                             100                      4                            783                      1.038                  

Overige bedrijfskosten

In de overige bedrijfskosten zijn onder meer opgenomen de intern doorbelaste huisvestingskosten. De baten hiervan (€ 846.408)
zijn opgenomen onder de Opbrengst van beleggingen, terreinen en gebouwen.

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

2019 2018
Pricewaterhouse Pricewaterhouse

Coopers Accountants Coopers Accountants

N.V. Derden N.V. Derden

Controle van de jaarrekening 137.662             -                       146.410             17.725                
Accountantskosten fiscaal -                       49.681                -                       30.152                
Overige externe advieskosten -                       8.334                  -                       87.976                

Totaal 137.662            58.015              146.410            135.853            

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en in de consolidatie betrokken maatschappijen
zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie
behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening en de controle van de Solvency II 
verslagstaten over het boekjaar 2019, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Er is geen sprake van overige auditfees.

Opbrengst uit beleggingen (26)

Resultaat deelneming Univé Pensioen B.V. 650-                      704-                      
Resultaat verkoop aandelen Ostfriesische Versicherungsbörse GmbH 140.506             -                       
Opbrengsten uit deelnemingen 139.856            704-                     

Opbrengst huur derden 315.714             277.830             
Intern toegerekend 846.408             -                       
Af: kosten beleggingspanden 294.373-             356.197-             
Opbrengsten uit terreinen en gebouwen 867.749            78.367-              

De interne huur ad. € 846.408 is in 2019 niet geëliminieerd. Cijfers 2018 niet aangepast (2018: € 1.115.438).
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Dividend aandelen / aandelenfondsen 827.734             353.149             
Rente vastrentende waarden / fondsen 1.133.853         1.113.360         
Rente hypothecaire leningen 116.761             -                       
Rente overige leningen 1.697                  -                       
Opbrengst uit overige beleggingen 2.080.045        1.466.509        

Niet gerealiseerd resultaat op onroerend Goed -                       30.000                
Niet gerealiseerd resultaat op aandelen / aandelenfondsen 2.141.139         -                       
Niet gerealiseerd resultaat op vastrentende waarden / fondsen 2.501.966         -                       
Waardeveranderingen van beleggingen 4.643.105        30.000              

Gerealiseerd resultaat op onroerend Goed 232.636             -                       
Gerealiseerd resultaat op aandelen / aandelenfondsen 1.334.809         721.750             
Gerealiseerd resultaat op vastrentende waarden / fondsen 524.089             60.687                
Gerealiseerde winst op beleggingen 2.091.534        782.437            

Beleggingslasten (27)

Beheerskosten en rentelasten 357.863-             346.559-             
Niet gerealiseerd resultaat op onroerend Goed (verlies) 1.035.000-         -                       
Niet gerealiseerd resultaat op aandelen / aandelenfondsen (verlies) -                       2.188.142-         
Niet gerealiseerd resultaat op vastrentende waarden / fondsen (verlies) -                       1.459.690-         
Gerealiseerd resultaat op vastrentende waarden / fondsen (verlies) -                       53.203-                
Beleggingslasten 1.392.863-        4.047.594-        

Netto-opbrengst beleggingen 8.429.426        1.847.719-        
Af: toegerekend aan technische rekening 1.104.997-         225.789             

7.324.429        1.621.930-        
Andere baten en lasten (28)

De andere baten en lasten  bestaan o.a. uit: verkoopresultaten op materiële vaste activa

Vennootschapsbelasting (29)

Belastingen

Uitgaande van de commerciële winst voor belastingen kan de fiscale positie als volgt worden weergegeven:

Resultaat voor belastingen: 15.078.444     2.060.117        

Belasting berekend tegen het vaste tarief vennootschapsbelasting van 19% (2018: 20%) 38.000                40.000                
Belasting berekend tegen het vaste tarief vennootschapsbelasting van 25% 3.719.611         465.030             

3.757.611        505.030            

Aansluiting effectieve belastingdruk (24,79%) met nominale belastingdruk 3.738.005        24,79%

Te verklaren verschil 19.606-                0,13%

Correctie voorgaande jaren 164.707             1,09%
Dividendbelasting 94.434                0,63%
Deelnemingsvrijstelling (incl. geoormerkt vermogen) 213.863-             -1,42%
Correctie latentie vanwege tariefverlaging 80.777-                -0,54%
Beperkt aftrekbare kosten 15.893                0,11%

19.606-              -0,13%

Accuut verschuldigde belastingen boekjaar
Accuut verschuldigde belastingen 3.828.170         

Ten gevolge van tijdelijke verschillen
Mutatie latente belasting door resultatenrekening 90.165-                

Totale winstbelasting 3.738.005        
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Resultaat na belasting

Bestemming van het resultaat
Het voorstel is om het positieve resultaat over 2019 toe te voegen aan de reserves.

In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de ledenraad is dit voorstel nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Het resultaat is opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.
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Gebeurtenissen na balansdatum (30)

1. Aan- en verkoop onroerende zaken
In januari 2020 is er onroerend goed aangekocht in Zwolle ten behoeve van de huisvesting van de Adviesdesken. 
De verwachting is dat, na een verbouwing, het pand in april 2020 kan worden betrokken.
De aankoopwaarde bedraagt € 2.300.000.
Daarnaast zijn er begin 2020 ook 2 panden verkocht.

2. Overname portefeuille
In het voorjaar 2020 zal er een deel van de verzekerings- en bemiddelingsportefeuille van een collega-RU worden overgenomen. 
De overnamesom van de portefeuille bedraagt totaal ca. € 2.000.000.

3. Vitaliteitsverlof
De CAO, welke vanaf 2020 van kracht is, kent een vitaliteitsverlofregeling. Voor deze regeling dient in de jaarrekening 2020
waarschijnlijk een voorziening te worden getroffen. De impact kan nog niet worden vastgesteld.

4. Coronavirus
Eind februari 2020 werd bekend dat er in Nederland een eerste patiënt positief op het coronavirus (COVID-19) was getest. 
Vanaf 12 maart 2020 werden er verregaande maatregelen door de overheid afgekondigd om verdere verspreiding van het 
coronavirus te beperken. 

Uiteraard zullen de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus ook voor Univé wezenlijke impact hebben op 
de ontwikkelingen binnen ons bedrijf in het jaar 2020. Univé Dichtbij heeft, in lijn met de richtlijnen vanuit de overheid, forse 
maatregelen getroffen om haar bijdrage te kunnen leveren aan het zo veel als mogelijk voorkomen van de verdere verspreiding 
van het coronavirus. Onze medewerkers werken vrijwel volledig vanuit huis. Onze systemen zijn daarop berekend, een zeer groot 
deel van hun werkzaamheden kunnen onze medewerkers ook vanuit een thuislocatie probleemloos blijven uitvoeren. En 
daarnaast staat een aanzienlijk deel van onze dienstverlening onze klanten digitaal ter beschikking: we zijn onveranderd via de 
Univé-App, de telefoon en het internet dichtbij en bereikbaar. De continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten blijft 
daarmee, ook in deze uitzonderlijke omstandigheden, op een hoog niveau geborgd. 

Gezien het deels verplichte karakter van de verzekeringen die wij aan onze klanten aanbieden denken wij dat de impact van de 
corona crisis op onze portefeuille (premie- en bemiddelingsopbrengsten) beperkt zal zijn.

Wij verwachten dat een aantal van onze klanten door de impact van het coronavirus mogelijk al dan niet tijdelijk niet in staat 
zullen zijn om aan al hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. We verwachten dat dit een beperkt deel van onze klanten 
zal raken. Wij zullen binnen onze mogelijkheden al datgene doen om deze klanten ook in deze voor hen moeilijke periode zo goed
als mogelijk bij te staan.

Vanaf maart 2020 zijn de beurskoersen wereldwijd fors gedaald, mede als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De 
ontwikkelingen op de financiële markten zijn onzeker en zullen naar verwachting over heel 2020 een negatieve impact hebben 
op de financiële positie van Univé Dichtbij. Univé Dichtbij is dankzij haar zeer sterke kapitalisatie prima in staat om substantiële 
schokken goed op te vangen. 

Dat blijkt ook uit de risicoanalyse die Univé Dichtbij heeft uitgevoerd. Univé Dichtbij heeft deze risicoanalyse naar de mogelijke 
kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de uitbraak van het coronavirus voor ons na het afkondigen van de overheidsmaat- 
regelen 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.

Hoewel de marktomstandigheden in 2020 door ons als zeer uitdagend worden beschouwd hebben wij er dan ook het volste 
vertrouwen in dat Univé Dichtbij ook dit jaar een uitstekende dienstverlening aan haar klanten kan blijven bieden.

Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij als samenleving nu verkeren kunnen onze klanten  er op vertrouwen dat wij 
samen met onze medewerkers ook in 2020 de zekerheid blijven bieden die zij van ons gewend zijn. We blijven de ontwikkelingen 
met betrekking tot het coronavirus nauwgezet volgen. 

De algehele financiële effecten van het coronavirus zijn op dit moment nog onzeker voor Univé Dichtbij, echter zien wij op basis 
van de uitkomsten van onze uitgevoerde risicoanalyse geen aanwijzingen dat de continuïteit van Univé Dichtbij niet is 
gewaarborgd.

De jaarrekening is derhalve opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling gezien het feit dat Univé Dichtbij verwacht 
haar activiteiten te kunnen blijven voortzetten.
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER  (voor bestemming resultaat) (in €)

ACTIVA 31-12-2019  31-12-2018

Beleggingen

Terreinen en gebouwen
Voor eigen gebruik (1) 12.880.000       14.110.000       
overige terreinen en gebouwen (2) 685.000             685.000             

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen (3) 78.344.156       66.453.707       

Overige financiële beleggingen (4)
Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-
vastrentende waardepapieren 4.031.124         2.788.260         
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 1.332.219         1.133.565         
Vorderingen uit hypothecaire leningen 3.464.853         3.696.472         
Vorderingen uit andere leningen 1.222.920         1.212.226         

101.960.272    90.079.230       

Vorderingen
Belastingen -                       2.064.123         
Vorderingen op groepsmaatschappijen (5) 1.505.767         1.677.300         
Latente belastingvorderingen (6) 1.338.081         410.512             

2.843.848         4.151.935         

Overige activa
Liquide middelen (7) 2.594.463         840.215             

2.594.463         840.215             

Overlopende activa (8)
Lopende rente en huur 12.285                13.404                
Overige overlopende activa 230.000             2.852                  

242.285             16.256                

TOTAAL ACTIVA 107.640.868  95.087.636     
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P A S S I V A 31-12-2019  31-12-2018

Eigen vermogen (9)

Herwaarderingsreserve 694.400             694.400             
Overige reserves 85.771.284       84.189.537       
Onverdeeld resultaat 11.340.438       1.581.747         

97.806.122       86.465.684       

Voorzieningen
Overige voorzieningen (10) 4.558.156         3.338.506         

Schulden (11)
Belastingen    165.268             -                       
Schulden aan groepsmaatschappijen 5.014.939         4.888.713         

5.180.207         4.888.713         

overlopende passiva
Overige overlopende passiva (12) 96.383                394.733             

TOTAAL PASSIVA 107.640.868  95.087.636     

32



Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2019

VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE EINDIGEND OP 31 DECEMBER (in €)
        OP 31 DECEMBER (in €)

2019 2018

Bedrijfskosten (13)

Personeelskosten (korting hypotheekrente) 18.476-                20.672-                
Toerekening afschrijving 52.321-                357.074-             
Toerekening personeelskosten 286.806-             360.504-             
Toerekening aquisitiekosten 527.896-             54.181-                
Toerekening overige beheerskosten 413.073-             286.565-             

1.298.572-        1.078.996-        

Opbrengsten uit beleggingen

Resultaat deelnemingen (14) 11.508.202     1.789.509        

Opbrengsten uit andere beleggingen (15)

Terreinen en gebouwen 845.719             1.012.586         
Opbrengst uit overige beleggingen 261.512             225.214             
Waardeveranderingen van beleggingen 451.106             30.000                
Gerealiseerd resultaat beleggingen 607.885             131.100             
 2.166.222        1.398.900        

Beleggingslasten (16) 1.044.993-        587.527-            

Andere baten (17) 2.993                 30.990              

Andere lasten (18) 2.852-                 82.214-              

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen 11.331.000     1.470.662        

Vennootschapsbelasting (19)
Verschuldigd huidig jaar 9.438                  111.085             
Voorgaande boekjaren -                       -                       

9.438                  111.085             

Resultaat na belastingen 11.340.438     1.581.747        
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TOELICHTING

ALGEMEEN

Deelnemingen waarin overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, worden in de enkelvoudige jaarrekening 
gewaardeerd volgens dezelfde grondslagen als deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend (zie
(zie hiervoor de grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening).

Het resultaat deelnemingen in de enkelvoudige winst-en-verliesrekening omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten 
van deelnemingen [die zijn gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode], na aftrek van belastingen. Resultaten op 
transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen
onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgens de 
vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van 
het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatsbepaling). Een verlies dat
voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig 
verwerkt.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de
eventuele lagere verwachte verkoopwaarde.

Eigen Vermogen
Financiële instrumenten die per balansdatum de juridische vorm van eigen vermogen hebben, worden in de enkelvoudige
jaarrekening verantwoord in het eigen vermogen.

De onderneming te Heerenveen staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen: 

Vestigings- Aandeel in Eigen Resultaat
Naam plaats geplaatst kapitaal Vermogen

Geconsolideerde deelnemingen
Univé Dichtbij Organisatie B.V. Heerenveen 100% 3.305.826-         382.247-             
Univé Dichtbij Advies B.V. Heerenveen 100% 10.859.453       1.312.574         
Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. Heerenveen 100% 65.748.389       10.440.005       
Univé Dichtbij Preventie B.V. Heerenveen 100% 1.728.928         137.870             

Coöperatie Univé Dichtbij heeft ten doel het beheer, het bestuur en de financiering van de met haar verbonden ondernemingen.

De coöperatie neemt bij het bestuur van de met haar verbonden ondernemingen mede het belang van deze ondernemingen in 
acht.

De coöperatie heeft voorts ten doel;

a. Te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden door het behartigen van de belangen van haar leden inzake
    diverse soorten verzekeringen en inzake het verlenen van financiële diensten, krachtens overeenkomsten, anders dan van
    verzekering, met haar leden gesloten in de bedrijven die zij te dien einde te hunnen behoeve doet uitoefenen; 

b. het bevorderen van de eenheid en samenwerking van en tussen de bedrijven;

c. het bevorderen van een uniforme werkwijze binnen de bedrijven.

De vennootschap heeft zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke
bepalingen van Titel 9, boek 2, BW.
Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in euro's.
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS (IN €)

Beleggingen

Terreinen en gebouwen 31-12-2019 31-12-2018

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik (1)

Stand per 1 januari 14.110.000       14.080.000       
Desinvesteringen 210.000-             -                       
Waardeveranderingen 1.020.000-         30.000                
Stand per 31 december 12.880.000     14.110.000     

Overige terreinen en gebouwen (2)

Stand per 1 januari 685.000             685.000             
Mutaties 2019 -                       -                       
Stand per 31 december 685.000            685.000            

De terreinen en gebouwen zijn gewaardeerd op actuele waarde en worden 3-jaarlijks extern getaxeerd.
In 2019 heeft de beoordeling van de actuele waarde geleid tot een afwaardering van per saldo € 1.020.000         
Deze afwaardering is volledig ten laste gebracht van het  resultaat 2019.

De verkrijgingsprijs van de terreinen en gebouwen bedraagt € 29,4 miljoen.

Op grond van titel 9 boek 2 BW worden de panden aangemerkt als beleggingspanden.

Beleggingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen (3)

Vestigings- Balanswaarde Overige Resultaat Balanswaarde
plaats 1 januari mutaties deelneming 31 december

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. (100%) Heerenveen 55.308.384       -                       10.440.005       65.748.389       
Univé Dichtbij Advies B.V. (100%) Heerenveen 9.546.878         -                       1.312.574         10.859.452       
Univé Dichtbij Organisatie B.V. (100%) Heerenveen -                       382.247             382.247-             -                       
Univé Dichtbij Preventie (100%) Heerenveen 1.598.445         -                       137.870             1.736.315         

66.453.707     382.247            11.508.202     78.344.156     

Ten aanzien van Univé Dichtbij Organisatie B.V. is zowel per 1 januari als per 31 december een voorziening getroffen in verband
met de negatieve waarde van de deelneming. Het resultaat ad. €  382.247 is in mindering gebracht op deze voorziening.

Overige financiële beleggingen (4) Stand per aankopen/ Verkopen/ Waarde- Balanswaarde
1 januari verstrekkingen aflossingen mutaties 31 december

Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-
vastrentende waardepapieren 2.788.260         3.242.226         2.357.984-         358.622             4.031.124         
Obligaties en andere vastr. waardepapieren 1.133.565         645.018             538.848-             92.484                1.332.219         
Vorderingen uit hypothecaire leningen 3.696.472         -                       231.619-             -                       3.464.853         
Vorderingen uit andere leningen 1.212.226         342.266             331.572-             -                       1.222.920         

8.830.523        4.229.510        3.460.023-        451.106            10.051.116     

De verkrijgingsprijs van de effecten bedraagt per 31 december 2019 € 5.126.353 (31 december 2018: € 4.444.023)

Het beheer van de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Ambassador Vermogensbeheer B.V. met als custodian Binck
Bank N.V.  Op basis van vastgestelde risicoprofielen (inclusief rendementsverwachting) en geografische spreiding worden de aan 
hen beschikbaar gestelde middelen beheerd.

35



Coöperatie Univé Dichtbij U.A.
Financieel verslag 2019

De vorderingen uit hypothecaire leningen betreffen onder andere hypotheken aan (oud-) personeelsleden. De hypotheken
hebben variërend een rentepercentage tussen 1,5 % en 5%. De gemiddelde resterende looptijd van de hypotheken bedraagt 
12,5 jaar. Bij het bepalen van de reële waarde van de vorderingen is rekening gehouden met eventueel  aanwezig kredietrisico.

De andere leningen betreffen leningen aan Broekhuis Lease en leningen verstrekt aan derden.

De leningen aan Broekhuis Lease worden verstrekt in verband met de aanschaf van vervoermiddelen voor personeel.
Maandelijks lost Broekhuis Lease hier op af. Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van de leningen zijn er door middel 
van een separate pandakte, pandrechten gevestigd op de auto's, ter zake waarvan de leningen worden verstrekt, ten gunste van
Univé Dichtbij. De resterende looptijd van de leningen varieert tussen de 0 en 60 maanden en de toegerekende interest 
bedraagt 0%.

Vorderingen

Vorderingen op groepsmaatschappijen (5)

Univé Dichtbij Advies B.V. 708.271             -                       
Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 797.496             1.677.300         

1.505.767        1.677.300        

De vordering op groepsmaatschappijen zijn direct opeisbaar. Over het saldo wordt rente verrekend (2019: 0%).

Latente belasting (6)

Latente belasting vorderingen 2019 2018

Stand per 1 januari 410.512             593.946             
Dotatie 2018 -                       183.434-             
Dotatie 2019 927.569             -                       

Stand per 31 december 1.338.081        410.512            

Overzicht latenties

Gebouwen en terreinen 274.423             190.573             
Pensioenvoorziening 753.640             -                       
Computerapparatuur 2.046                  676                      
Voorziening arbeidstijdverkorting 78.095                -                       
Voorziening onverdiende provisie 229.877             219.263             

1.338.081        410.512            
De latente belastingvordering wordt over meerdere jaren afgewikkeld.

Gebouwen en terreinen
In de commerciële jaarrekening worden bedrijfsgebouwen en terreinen gewaardeerd tegen de actuele waarde, maar fiscaal
worden deze gewaardeerd tegen historische kostprijs minus de afschrijving of tegen lagere bedrijfswaarde.

Pensioenvoorziening
In de commerciële jaarrekening is een pensioenvoorziening opgenomen welke fiscaal niet kan worden getroffen.

Computerapparatuur en vervoermiddelen
Fiscaal dienen bedrijfsmiddelen in te minste vijf jaar te worden afgeschreven, commercieel is er voor computerapparatuur een
termijn van drie jaar gehanteerd. Hierdoor dient er een correctie gemaakt te worden zodat per saldo niet meer dan 20% van de
aanschafwaarde jaarlijks wordt afgeschreven. Verder is er in het verleden gebruik gemaakt van de regeling voor willekeurige 
afschrijving waardoor er fiscaal in twee jaar kon worden afgeschreven, derhalve is er een verschil in waardering ontstaan.

Voorziening onverdiende provisie
De totale provisie die Univé Dichtbij ontvangt, bestaat uit een afsluitprovisie en een doorlopende provisie. In lijn met de fiscale
jurisprudentie, dient de afsluitprovisie in het jaar waarin deze wordt ontvangen, direct tot de fiscale winst te worden gerekend.
In het verleden is met de Belastingdienst overeengekomen dat 25% van de provisie wordt aangemerkt als afsluitprovisie. De
doorlopende provisie dient fiscaal tot de winst te worden gerekend naar rato van de looptijd (maandelijks 1/12e) van een
afgesloten verzekering in het betreffende boekjaar (pro rata winstverantwoording).

De latente belastingvordering wordt over meerdere jaren afgewikkeld.
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Liquide middelen  (7)

Rabobank 2.284.321         10.119                
Binck Bank 310.142             830.096             

2.594.463        840.215            
De liquide middelen zijn vrij besteedbaar en direct opeisbaar.

Overlopende activa (8)

Lopende rente en huur

Obligaties 10.614                11.629                
Rente leningen 1.671                  1.775                  

12.285              13.404              
Overige overlopende activa

Vooruitbetaling aankoop Onroerend Goed 230.000             -                       
Overig -                       2.852                  

230.000            2.852                 

Eigen vermogen (9) Herwaarderings Overige Onverdeeld
reserve reserves Resultaat Totaal

Balans 1 januari 2019 694.400             84.189.537       1.581.747         86.465.684       
Resultaatverdeling vorig boekjaar -                       1.581.747         1.581.747-         -                       
Resultaat boekjaar -                       -                       11.340.438       11.340.438       

Stand per 31 december 2019 694.400            85.771.284     11.340.438     97.806.122     

Resultaatbestemming 2019 (voorstel)

Het resultaat na belastingen bedraagt  over het boekjaar             € 11.340.438       (2018 : € 1.581.747)
Door het bestuur zal aan de algemene vergadering worden voorgesteld deze winst toe te voegen aan de overige reserves.
Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2018 is toegevoegd aan de overige reserves.

Voorzieningen

Overige voorzieningen (10) 31-12-2019 31-12-2018

Voorziening deelnemingen

Stand per 1 januari 2.923.579         2.954.039         
Dotatie boekjaar 382.247             -                       
Onttrekking boekjaar -                       30.460-                

Stand per 31 december 3.305.826         2.923.579         

Voorziening latente belastingen 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 414.928             932.855             
Dotatie / onttrekking 2018 -                       517.927-             
Dotatie / onttrekking 2019 837.402             -                       

Stand per 31 december 1.252.330         414.928             
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Overzicht latenties 31-12-2019 31-12-2018

Effecten 786.219             144.290             
Pensioenvoorziening -                       154.682             
Egalisatiereserve 466.111             115.956             

1.252.330         414.928             

Totaal overige voorzieningen per 31 december 4.558.156        3.338.507        

Effecten
Commercieel worden aandelen en obligaties gewaardeerd tegen actuele waarde. Fiscaal worden deze activa gewaardeerd op
basis van kostprijs of lagere marktwaarde.

Egalisatiereserve
Voor het bepalen van de fiscale positie van Univé Dichtbij kan rekening worden gehouden met het vormen van een fiscale
egalisatiereserve, hier is in 2017 rekening gehouden met een dotatie aan deze reserve.

De voorziening latente belastingverplichtingen wordt over meerdere jaren afgewikkeld.

Schulden (11)

Belastingen 31-12-2019 31-12-2018

Vennootschapsbelasting 165.268             -                       

165.268            -                      

Schulden aan groepsmaatschappijen 31-12-2019 31-12-2018

Univé Dichtbij Preventie B.V. 465.893             473.708             
Univé Dichtbij Advies B.V. -                       370.755             
Univé Dichtbij Organisatie B.V. 4.549.046         4.044.250         

5.014.939        4.888.713        

Over de saldi met de rekening couranten met de groepsmaatschappijen wordt rente verrekend 2019 0% (2018: 0%)

Overlopende passiva

Overige overlopende passiva (12) 31-12-2019 31-12-2018

Kosten beleggingen 4.432                  4.426                  
Franchise onttrekking geoormerkt vermogen -                       239.897             
Herziening omzetbelasting OG 52.750                125.819             
Vooruitontvangen huur 15.880                12.261                
Waarborgsom 23.321                12.330                

96.383              394.733            
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Geoormerkt vermogen Coöperatie Univé
Een deel van het vermogen van de Coöperatie Univé U.A.  is aangemerkt als 'geoormerkt vermogen'. 
Dit vermogen is afkomstig uit de voormalige Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen Univé Her U.A. en Univé 
Stormher U.A. Het aandeel van de voormalige leden van Her/Stormher is bepaald op basis van de verhouding van de door het
desbetreffende lid in het boekjaar 2011 betaalde herverzekeringspremie. Het bestuur van Coöperatie Univé 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 Her-leden. Het saldo wordt jaarlijks verhoogd of verlaagd 
overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex "Alle huishoudens" van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek vertoont. Per 31 december 2019 bedraagt het aandeel van Univé Dichtbij in het geoormerkt vermogen € 9,2 miljoen
(31 december 2018 was dit € 9,5 miljoen).

NHT
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Dichtbij in 2003 toegetreden tot de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal
€ 1 miljard per kalenderjaar. De eerste layer hiervan - tot € 200 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de 
aangesloten verzekeraars. Het aandeel van Univé Dichtbij in deze layer bedraagt € 196.970. Dit is tevens het maximumbedrag
dat Univé Dichtbij in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico behoud draagt, ongeacht of de schade haar eigen 
polishouders of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft.

Huurverplichtingen

Ten behoeve van haar bedrijfsvoering huurt Univé Dichtbij een aantal panden van derden.
De huurcontracten variëren van een jaar tot maximaal vijf jaar.
De jaarlijkse huurlast bedraagt circa € 265.000
De totale omvang van de verplichting bedraagt € 1.272.549

Leaseverplichtingen

Univé Dichtbij heeft operationele leasecontracten afgesloten voor haar wagenpark. De jaarlijkse leasekosten 
bedragen circa € 800.000

De toekomstige leaseverplichtingen bedragen: 2020: € 451.593             
2021: € 379.856             
2022: € 278.447             
2023: € 145.264             
2024: € 50.781                

De betalingen in 2019 in het kader van de operationele lease bedragen in totaal € 792.000.

Fiscale eenheid
De onderneming vormt tezamen met haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van 
vennootschapsbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen 
belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

Herverzekeringscontract

Ter mitigering van de door haar lopende verzekeringstechnische risico's heeft Univé Dichtbij een herverzekeringscontract
afgesloten met Univé Her. De geldende eigen risico's bedragen € 2.000.000 voor brand-  en € 7.000.000 voor stormschade per
per evenement.

Zekerheden intragroepspositie

Als zekerheden ten behoeve van de intragroepsposities is er door Coöperatie Univé Dichtbij een pandrecht verleend aan Univé
Dichtbij Brandverzekeraar N.V. en Univé Dichtbij Advies B.V. Dit Pandrecht rust op de hypotheekportefeuille en (een deel van)
de onroerende zaken.
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING (IN €)

Bedrijfskosten (13) 2019 2018

Personeelskosten (korting hypotheekrente) 18.476                20.672                
Toerekening afschrijving 52.321                357.074             
Toerekening personeelskosten 286.806             360.504             
Toerekening aquisitiekosten 527.896             54.181                
Toerekening overige beheerskosten 413.073             286.565             

1.298.572        1.078.996        

Betreft kosten doorbelast door Univé Dichtbij Organisatie B.V.

Opbrengsten uit beleggingen

Resultaat deelnemingen (14) 2019 2018

Univé Dichtbij Brandverzekeraar N.V. 10.440.005       1.132.668         
Univé Dichtbij Advies B.V. 1.312.574         496.344             
Univé Dichtbij Organisatie B.V. 382.247-             30.460                
Univé Dichtbij Preventie B.V. 137.870             130.037             

11.508.202     1.789.509        

Opbrengsten uit andere beleggingen (15)

Overige beleggingen
2019 2018

Opbrengst terreinen en gebouwen 1.112.880         1.339.688         
Opbrengst landerijen 24.062                29.095                
Kosten terreinen en gebouwen 291.223-             356.197-             
Terreinen en gebouwen 845.719            1.012.586        

Hieronder is opgenomen de huuropbrengsten van de terreinen en gebouwen. Hierin is tevens opgenomen de intern doorbelaste
huur ad. €  846.408. 

Dividend aandelen / aandelenfondsen 125.830             79.072                
Rente vastrentende waarden / fondsen 135.682             146.142             
Opbrengst uit overige beleggingen 261.512            225.214            

Niet gerealiseerd resultaat op onroerend Goed -                       30.000                
Niet gerealiseerd resultaat op aandelen / aandelenfondsen 358.622             -                       
Niet gerealiseerd resultaat op vastrentende waarden / fondsen 92.484                -                       
Waardeveranderingen van beleggingen 451.106            30.000              

Gerealiseerd resultaat op onroerend Goed 232.636             -                       
Gerealiseerd resultaat op aandelen / aandelenfondsen 375.249             131.100             
Gerealiseerd resultaat op vastrentende waarden / fondsen -                       -                       
Gerealiseerd resultaat beleggingen 607.885            131.100            

Beleggingslasten (16)

Beheerskosten en rentelasten 24.993-                26.135-                
Niet gerealiseerd resultaat op onroerend Goed (verlies) 1.020.000-         -                       
Niet gerealiseerd resultaat op aandelen / aandelenfondsen -                       561.392-             
Beleggingslasten 1.044.993-        587.527-            

Andere baten (17)
2019 2018

Overige andere baten 3.257                  30.990                

3.257                 30.990              
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Andere lasten

Overige andere lasten (18) 2019 2018

Rente VPB 2016 -                       60.094                
Diversen 2.852                  22.120                

2.852                 82.214              
Vennootschapsbelasting (19)

Voor een overzicht van de fiscale positie verwijzen wij naar de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum (20)

Voor de gebeurtenissen na balansdatum verwijzen wij u naar de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.
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Ondertekenen jaarrekening

Heerenveen, 20 april 2020

De Raad van Bestuur: De Raad van Commissarissen:

Dhr. drs. H. Bonestroo Dhr. Prof. Dr. L. Paape RA RO CIA

…………………………………. ………………………………….

Dhr. E. Knorren Mw. A.G. Hartemink MHA

…………………………………. ………………………………….

Dhr. R.J.J. Voorn MSc RM

………………………………….

Dhr. mr. T.J.M. Roos BBA

………………………………….
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                                                                      Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

De statuten van de maatschappij bevatten met betrekking tot de resultaatbestemming de volgende bepalingen;

Artikel 32; bestemming batig saldo

32.1 De ledenraad beslist welke bestemming aan het batig saldo, blijkende uit de vastgestelde jaarrekening, wordt gegeven.
32.2 ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedeld voor zover de wet dat toestaat.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. is opgenomen in een separate bijlage.
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Burgemeester Roelenweg 13G, 8021 EV Zwolle, Postbus 513, 
8000 AM Zwolle 
T: 088 792 00 38, F: 088 792 94 61, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
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Zwolle 

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Coöperatie Univé Dichtbij U.A.  
  

 

Verklaring over de jaarrekening 2019 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. (‘de coöperatie’) een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de coöperatie en de groep (de 
coöperatie samen met haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2019 en van het resultaat over 
2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. te 
Heerenveen gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de 
enkelvoudige jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; en 
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
Titel 9 Boek 2 BW. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 

  

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (COVID-19) 
Wij wijzen op de toelichting in noot 30 ‘gebeurtenissen na balansdatum’ van de geconsolideerde en 
noot 20 van de enkelvoudige jaarrekening waarin de raad van bestuur de mogelijke invloed en 
gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op de coöperatie en op de omgeving waarin de coöperatie 
opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en 
omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven dat er nog steeds 
onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de 
toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze 
aangelegenheid. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• Bestuursverslag; 
• Verslag Raad van Commissarissen; 
• Overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW; en voor 
• een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 

de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de coöperatie in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 
moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de coöperatie te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van 
bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
coöperatie haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de coöperatie. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Zwolle, 20 april 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel is getekend door drs. R. Hoogendoorn RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 
van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de coöperatie. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
coöperatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we 
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of 
het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de coöperatie opereert.  
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Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling 
van de financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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