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Per 1 januari 2019 is Univé Hollands Noorden gefuseerd 
met Univé Regio+ tot Univé Noord-Holland. Hieronder 
staan dan ook de leden van de bestuursorganen van 
Univé Noord-Holland. 
 
 
Ledenraad  

De heer G. Bakker (vanaf 1 januari 2019) 

Mevrouw E.C. Boon-Punthöler 

De heer C.H. Bos (vanaf 1 januari 2019) 

De heer S.G.J. Broersen 

De heer B. Desaunois 

De heer J. Dogger (vanaf 1 januari 2019) 

De heer P. Gorter 

De heer S. Groot 

Mevrouw S.A.C. IJsselmuiden-de Wit 

De heer M.W. Jimmink (vanaf 1 januari 2019) 

De heer A. Koole (vanaf 1 januari 2019) 

De heer A. van den Kreeke (vanaf 1 januari 2019) 

De heer E.J.K. Lammers 

De heer P.C. Nell (vanaf 1 januari 2019) 

Mevrouw drs. M.H.P. van Onna (vanaf 1 januari 2019) 

De heer J.H.M. Pieters 

Mevrouw A.J. Raat-van Diepen 

De heer W.A. van Schagen 

De heer S.T.G. Stumpel 

De heer R. Velsink (vanaf 1 januari 2019) 

Afgetreden 

De heer F.L.M. Beerepoot (tot en met 31 december 2018) 

De heer M. Reus, (tot en met 1 januari 2018) 

De heer T.P. Smit (tot en met 31 december 2018) 

 

Voorzitter Ledenraad 

De heer R.A.L. Heijn (tot en met 31 december 2018) 

De heer E.A.M. Karregat (vanaf 1 januari 2019) 

 

Raad van Commissarissen 

De heer R.A.L. Heijn (tot en met 31 december 2018)  

De heer E.A.M. Karregat (vanaf 1 januari 2019) 

Mevrouw J.M. van Duin  
 
De heer. J.H.H. Tuijp (vanaf 1 januari 2019) 
 
Mevrouw M.H. van der Weit (vanaf 1 januari 2019) 

De heer J. Zeldenthuis (tot en met 31 december 2018) 
 
Bestuur 

Mevr. A. Goos 
 
Mevr. Ir. M. Tiemstra (vanaf 1 januari 2019) 
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In dit verslag bespreekt het bestuur achtereenvolgens: 
 

 Het resultaat en de bestemming daarvan; 
 De ondernemingsstructuur; 
 Het profiel van Univé 
 De strategie van Univé; 
 Univé Hollands Noorden; 
 De financiële positie; 
 De toegepaste governance; en 
 Het uitgevoerde risicobeheer. 

 

RESULTAATBESTEMMING   

Conform het voorstel van het Bestuur, gehoord door de 
Raad van Commissarissen, en overeengekomen met de 
ledenraad is besloten om het resultaat 2018 van 
 € 214.000 na belasting in het geheel toe te voegen aan de 
overige reserves.  
 

ONDERNEMINGSSTRUCTUUR  

O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A.  

De bedrijfsactiviteiten van Univé Hollands Noorden zijn 
voornamelijk het afsluiten van brandverzekeringen, het 
bemiddelen en adviseren in overige verzekeringen en 
financieringen, het geven van financieel advies,  en het 
beleggen in bedrijf gerelateerde vennootschappen.  

Univé Hollands Noorden is houdstermaatschappij van de 
werkmaatschappij S.C. Bakker Makelaardij Onroerend 
Goed B.V. 

S.C. Bakker Makelaardij Onroerend Goed B.V.  

De bedrijfsactiviteiten van S.C. Bakker betreffen het 
uitoefenen van een makelaardij  en het verrichten van 
taxaties.  

Univé strategie aanleiding voor fusie 

In de strategische discussie die in de zomer 2017 tussen 
de Regionale Univé’s en de Univé Groep heeft 
plaatsgevonden zijn conclusies getrokken over het goed 
(samen) kunnen uitvoeren van de formulestrategie. Een 
belangrijke conclusie is dat het belangrijk is om in omvang 
en financiën sterke en geografisch logische eenheden te 
vormen om zodoende organisatorische en financiële 
slagkracht te krijgen.  

Dat is de hoofdreden geweest om in het najaar van 2017 
oriënterende gesprekken aan te gaan met het 

naastgelegen Univé Regio+ over een mogelijke fusie. Deze 
gesprekken zijn opgestart na overleg met de RvC, de 
Ledenraad en de Ondernemingsraad. De besprekingen 
zijn in 2018 voortgegaan En in december 2018 hebben de 
Ledenraden van Univé Hollands Noorden en van Univé 
Regio+ de fusie tot Univé Noord-Holland per 1 januari 
2019 goedgekeurd. 

HET PROFIEL VAN UNIVÉ 

Elkaar helpen en zekerheid bieden 

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. Voor zo’n 1,6 miljoen klanten met in totaal 
ruim 4 miljoen verzekeringen.  

 

Voorkomen, beperken, verzekeren 

De wereld om ons heen verandert snel en continu, 
Nederland individualiseert. We leven in een 
participatiemaatschappij waarin steeds meer een beroep 
wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Veel 
mensen worden hier onzeker van. Wij zien waar onze 
leden mee zitten, en we passen onze diensten en 
producten hierop aan. Van alleen verzekeren naar 
zekerheid bieden. Een nieuw zekerheidsproduct is 
bijvoorbeeld Veilig Wonen. Dit helpt leden zich veiliger te 
voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Inbraak, 
lekkage, brand, verstopte leidingen – het Veilig Wonen-
abonnement helpt dit te voorkomen en de vervelende 
gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Een mooie 
aanvulling op onze woonverzekering.  

Lokaal geworteld, altijd dichtbij 

Univé is ontstaan toen een aantal lokale boeren elkaar 
wilden helpen stalbranden te voorkomen en brandschade 
te verzekeren. Van oudsher zijn we dus geworteld in de 
regio. En daar zitten we nog steeds: er zijn 10 Regionale 
Univé’s, met in totaal zo’n 110 winkels in heel Nederland. 
Univé Groep heeft twee hoofdvestigingen, in Assen en 
Zwolle.  

We zijn letterlijk dichtbij onze klanten en kunnen 
daardoor slim gebruikmaken van lokale expertise. Maar 
met alleen winkels zijn we er niet. We willen zijn waar 
onze leden zijn, dus ook online en mobiel. Univé was een 
van de eerste verzekeraars die online verzekeringen 
verkocht. En we sluiten aan bij de kanalen die de leden 
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gebruiken: Whatsapp, livechat, de Univé App, Mijn Univé. 
Altijd dichtbij met onze omnichannel-aanpak. 

Merkwaarden Univé 
 
In alles wat we doen gaan we uit van onze merkwaarden; 
samen, dichtbij en doen! 
 

Samen Dichtbij Doen! 

Mensen die hun 
krachten 
bundelen. Die 
samen risico’s 
delen en samen 
hun naasten en 
zaken 
beschermen. 

Letterlijk én 
figuurlijk 
dichtbij onze 
klanten. Dichtbij 
en persoonlijk 
via alle kanalen. 
Via Univé App 
tot winkel. 

Univé doet wat 
het zegt, en 
zegt wat het 
doet. Altijd de 
focus op het 
vinden van een 
oplossing. Niet 
star, maar 
flexibel. 

 
We doen het samen 

Elkaar helpen betekent voor ons ook: investeren in 
maatschappelijke lokale initiatieven. Een voorbeeld 
daarvan is nietvoormezelfalleen.nl, een online netwerk 
voor inmiddels ruim 800.000 vrijwilligers in de mantelzorg 
en (thuis)zorg. Op deze manier helpen we mensen 
dichtbij, in hun eigen omgeving. En zo kunnen zij elkaar 
helpen. Vanuit de Stichting Univé Helpt gaan we de 
komende tijd stimuleren en faciliteren.  

Tevreden klanten 

Onze klanten zijn positief over Univé. Zo kregen we in 
2018 een 7,6 in het onderzoek ‘Verzekeraars in Beeld’. 
Hierin beoordelen klanten hun verzekeraar onder meer 
op de onderdelen vertrouwen, tevredenheid, 
deskundigheid en klantgerichtheid. Het cijfer is hoger dan 
in 2017; toen hadden we nog een 7,5. Ook in een 
onderzoek van KPMG scoorde Univé goed, met de beste 
klantervaring van alle verzekeraars. Dit onderzoek werd in 
2018 uitgevoerd onder ruim 5000 consumenten. 

In een test van de Consumentenbond in 2018 kwamen 
onze fietsverzekeringen er goed uit: Univé kreeg een 8,4 
voor de elektrische fietsverzekering en een 8,1 voor de 
gewone fietsverzekering.  

Ook alle rechtsbijstandsverzekeringen werden door de 
Consumentenbond goed beoordeeld; uit het onderzoek 
kwamen onze polissen naar voren als een van de 
voordeligste. Klanten zijn bovendien tevreden over de 
geboden rechtshulp: Univé kwam met een 7,3 als beste 

verzekeraar uit een onderzoek van de Consumentenbond 
waarin klanten naar hun oordeel werd gevraagd. De 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen RisicoVerminderaar 
Vast Inkomen (AOV) voor zelfstandigen en 
RisicoVerminderaar Ongeval & Ziekte (AOV) voor 
zelfstandigen kregen met vijf sterren hoge waarderingen 
van MoneyView. In 2018 haalden we een Net Promoter 
Score (NPS) van 22; dat is 3 punten hoger dan in 2017. Dit 
betekent dat steeds meer klanten Univé zouden 
aanbevelen bij vrienden en bekenden. 

 

DE STRATEGIE VAN UNIVÉ  
 
De kracht van Univé 
 
Als coöperatieve verzekeraar organiseert Univé 
solidariteit. Zo is Univé in 1794 begonnen, en zo werken 
we vandaag nog steeds. Iedereen die lid is, legt premie in. 
Daarmee bouwt Univé een reserve op. Als een van onze 
leden iets overkomt, wordt de schade hersteld vanuit die 
reserve. Maar solidariteit gaat verder dan dat. We willen 
elkaar ook helpen risico’s te voorkomen en te beperken. 
Dat is in ieders belang: de premies kunnen we zo laag 
houden, en de leden voelen zich veiliger en zekerder. Om 
onze leden zo goed mogelijk te helpen, stelden we in 
2016 een strategie vast voor de komende jaren: ‘De 
kracht van Univé’.  

Wij organiseren zekerheid samen met onze leden. Dat 
doen wij door nieuwe diensten en producten die 
ongewenste risico’s voorkomen en gevolgen beperken. En 
door het vernieuwen en efficiënter maken van ons 
verzekerings- en bemiddelingsbedrijf. Wij sluiten niemand 
uit, maar richten onze producten en diensten op 
gezinnen, mkb en agrarische bedrijven. Wij zijn 
persoonlijk en dichtbij. Naast lokaal met winkels ook 
digitaal en mobiel. Altijd voor het gemak van de klant. Als 
coöperatie zonder winstoogmerk, met twee benen in de 
samenleving, zijn wij wendbaar en altijd op zoek naar de 
juiste oplossing voor onze leden.  

We realiseren samen tastbare oplossingen voor onze 

leden. Oplossingen die ongewenste risico’s weghouden 

uit hun dagelijks leven. 
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Behoefte leden en klanten is de basis 

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. Ook vandaag zien we dat het realiseren en versterken 
van de sociale cohesie in de lokale gemeenschappen 
vruchten afwerpt. Het in verbinding brengen van 
buurtgenoten rond de Univé-winkels heeft impact op het 
gevoel van veiligheid en zekerheid. Het organiseren van 
ontmoetingen, het ondersteunen van onderlinge 
verbinding en het voeren van een open gesprek leveren in 
zichzelf al een bijdrage aan het voorkomen en beperken 
van risico’s. Via deze coöperatieve gesprekken leren we 
waar de echte behoeften van onze leden liggen.  

 
UNIVÉ HOLLANDS NOORDEN 

Meerjarenprognose  en scenarioanalyse 

In het 4e kwartaal van 2017 is de begroting 2018 met 
daarbij de financiële meerjarenprognose opgesteld en 
aangeboden aan de Raad van Commissarissen. Het beeld 
is, net als het voorgaande jaar, dat door de kosten van  

 

 
strategische ontwikkelingen het resultaat structureel lager 
uitkomt dan tot enkele jaren geleden gebruikelijk, daar 
wordt in meerjarenperspectief op geacteerd door 
premiegroei en kostenbesparing.   

Het financieel meerjarenperspectief voor 2019 en verder 
is in fusieverband opgepakt en aangeboden aan de beider 
Raden van Commissarissen. Het financieel 
meerjarenperspectief is ook gebruikt voor de in 
fusieverband opgestelde  Own Risk and Solvency 
Assessment 2018. De conclusie van deze assessment is 
dat na de fusie een nog gezondere Ruis/zal ontstaan.  

Beloningsbeleid  

Het beloningsbeleid is gebaseerd op de CAO 
Verzekeringen, gaat uit van vaste beloning en kent een 
voor bestuurder en medewerkers identieke tantième-
regeling. De Raad van Commissarissen fungeert geheel als 
remuneratiecommissie. Vanuit die rol is in 2016 de 
pensioenregeling van de bestuurder aangepast aan het 
Witteveenkader.  

Bij de vaststelling van de salarissen wordt per functie een 
vergelijking  gemaakt met gelijksoortige functies bij 
andere onderlinge verzekeringsmaatschappijen. De keuze 
van vaste beloning voor alle medewerkers  hangt samen 
met de doelstelling om niet omzetgedreven te werken;  
Univé Hollands Noorden is van én voor de leden. Er wordt 
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dan ook een transparant beloningsbeleid nagestreefd. De 
Raad van Commissarissen houdt toezicht op het 
gehanteerde beloningsbeleid.  

De Raad van Commissarissen is niet betrokken bij exit-
pakketten die in de normale  arbeidsrechtelijke praktijk 
voorkomen. Van retentie- en welkomstpakketten is geen  
sprake en Univé Hollands Noorden is ook niet 
voornemens om daarmee te starten.  

Als benchmark voor beloning is gekeken naar de vorm en 
het niveau van de beloning van andere regionale Univé’s. 
Dit principe is bekend bij de Raad van  commissarissen.  

Univé Hollands Noorden voldoet aan de regeling van de 
maximale vergoeding bij ontslag van een lid van de Raad 
van Bestuur (maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris) en 
bij kennelijke onredelijkheid in de eerste benoemings-
termijn maximaal tweemaal het jaarsalaris.  

Kwaliteit en integriteit 

In de financiële sector zijn kwaliteit en integriteit 
belangrijke waarden om het imago te verbeteren en het 
vertrouwen in de sector te herstellen. Om die reden zijn 
de nodige maatregelen genomen door Hollands Noorden, 
veelal ook wettelijk verplicht: 

 Alle beleidsbepalers (de leden van de Raad van 
Commissarissen, het bestuur en de beleids-
bepalende managers en leidinggevenden) zijn 
door DNB getoetst op geschiktheid en betrouw-
baarheid; 

 Het bestuur beoordeelt zelf de geschiktheid en 
de betrouwbaarheid van sleutelfunctionarissen; 

  Alle medewerkers leggen een eed af (moreel 
ethische verklaring) waarin zij integer gedrag 
beloven en beloven de klant centraal te stellen; 

 Alle medewerkers met klantcontact beschikken 
over de vereiste diploma’s en voldoen aan de 
daaruit voortvloeiende permanente educatie 
(periodiek, met examen).   

Audit en risk 

De Raad van Bestuur heeft de audit- en risk management 
functies benoemd en ziet toe op de uitvoering van deze 
sleutelfuncties. De auditonderwerpen worden 
geselecteerd op basis van een interne risicoanalyse, 
aangevuld met onderwerpen die door de gezamenlijke 
regionale Univé's worden bepaald, en wordt vastgelegd in 

een auditplan. Dit auditplan wordt ter beoordeling 
voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. 

Om de onafhankelijkheid en deskundigheid te borgen 
worden de audits door een Univé-breed auditteam 
uitgevoerd. De auditoren kunnen zich daarbij in ruime 
mate baseren op 2e lijnscontroles uitgevoerd door de 
eigen organisatie. De auditrapportages worden 
aangeboden aan het bestuur en komen ter bespreking op 
het risk team, managementteam en de Raad van 
Commissarissen. Over de opvolging van geconstateerde 
tekortkomingen wordt gerapporteerd in de kwartaal-
rapportages van de sleutelfuncties. 

De uitvoering van de interne audit functie is middels een 
formele uitbesteding belegd bij de koepelorganisatie van 
Univé.  

De interne auditfunctie, de externe accountant en de 
Raad van Commissarissen hebben overeenstemming over 
het controleplan (van de accountant) en het auditplan 
zoals deze in de vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen aan de orde zijn geweest.  

In de genoemde vergaderingen is tevens de aanpak van 
de controle van de jaarrekening door de externe 
accountant doorgesproken, en neemt de accountant 
mogelijk additionele  verzoeken in behandeling op basis 
van de commentaren van de partijen.  

De externe accountant rapporteert over het functioneren 
van de interne beheersing voor zover relevant in het 
kader van de jaarrekeningcontrole. De opdracht aan de 
accountant omvat niet expliciet een rapportage over de 
kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de 
governance, het risicobeheer en de beheersprocessen 
binnen de verzekeraar. De externe accountant volgt de 
richtlijnen van haar beroepsgroep daarin. 

Univé Hollands Noorden heeft als brandverzekeraar een 
rapportageverplichting aan DNB. Vanuit het perspectief 
van besmettings- en reputatierisico richt DNB zich ook op 
Univé als groep.  

Aankomende wet- en regelgeving 

De belangrijkste wetgeving waar Univé Hollands Noorden 
mee bezig is geweest -en vanuit de nieuwe organisatie- 
zal zijn- zijn de AVG en de IDD. Aan deze wetgevingen zal 
nadrukkelijk aandacht worden geschonken om deze goed 
en tijdig geïmplementeerd te hebben. Daarnaast zijn ook  
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thema’s -bijvoorbeeld geformuleerd door DNB- van 
belang zoals strakkere inregeling uitbestedingen en 
aandacht voor cyberrisks. 
 

FINANCIËLE POSITIE VAN DE ONDERNEMING 

Ondernemingsresultaat   

Het financiële resultaat over 2018 is € 250.000 voor 
belastingen en € 214.000 na belastingen.   

Resultaat technische rekening 

Het resultaat op de technische rekening over 2018 is 
€ 91.000 tegenover € 223.000 over 2017. De schadelast 
stijgt met € 230.000 ten opzichte van 2017 en daarnaast 
zijn de toegerekende beleggingsopbrengsten technische 
rekening € 12.000 lager. 

Provisie Bemiddeling 

De provisie bemiddeling is met 3,1% gestegen naar  
€ 5.193.000. De stijging is met name veroorzaakt door de 
toename van de ontvangen provisies Univé Schade.  

Financieel advies  

De opbrengst uit financieel advies is toegenomen ten 
opzichte van 2017 van € 69.000 naar € 79.000.  
 

Makelaardij  

De werkmaatschappij S.C. Bakker Makelaardij laat een 
afname van de netto-omzet minus directe kosten zien  

van € 83.000. De lagere opbrengsten zijn veroorzaakt 
doordat er in 2018 minder huizen verkocht zijn dan. 

Beleggingen   

De beleggingsopbrengsten zijn in 2018 toegenomen met  
€ 24.000 tot € 265.000, voor een belangrijk deel als gevolg 
van de herwaardering van het kantoorpand in Medemblik. 
Daarnaast waren de koersresultaten van de obligaties in 
2018 € 29.000 negatief tegenover € 1.000 negatief in 
2017. 
 
Bedrijfskosten 

De bedrijfskosten zijn per saldo € 978.000 hoger dan in 
2017:  

Personeelskosten: De personeelskosten zijn toegenomen 
met € 998.000. De toename is veroorzaakt door de 
opname van de reorganisatievoorziening en door de 
hogere pensioenlasten. 

Overige bedrijfskosten: De overige bedrijfskosten zijn met 
€ 13.000 toegenomen.     

Schadelastontwikkeling  

De netto schadelast is uitgekomen op 34,1% van de 

brutopremie. Dat is minder dan de begrote 35%. In de 
onderstaande grafiek staat de bruto schadelast 
weergegeven (voor herverzekering). 

Het verzekeringsbeleid is in 2018 gewijzigd waarbij de 
reïnstatementpremie voor storm is afgekocht en gaat uit 
van een eigen behoud van € 400.000 per brand-
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gebeurtenis en € 850.000 per stormgebeurtenis. Verder is 
het onveranderd dat de objecten met een te verzekeren 
som van boven de € 3,3 miljoen in een co-assurantie 
constructie worden opgenomen en dat de belangrijkste 
doelgroepen de particuliere markt en de kleinere en 
middelgrote bedrijven in het werkgebied betreffen.  

Solvabiliteitsnorm en aanwezig vermogen 

Voor Univé Hollands Noorden is een solvabiliteits- 
kapitaalvereiste onder Solvency II van toepassing. Door 
enerzijds de afname van de pensioenvoorziening RJ271 en 
anderzijds de dotatie van de winst aan het eigen 
vermogen komt de solvabiliteit ultimo 2018 uit op 205% 
van deze solvabiliteitskapitaalvereiste. De norm binnen 
Univé is tenminste 150%, de ambitie van Univé Hollands 
Noorden is om boven de 200% uit te komen. 
 
Met deze solvabiliteit heeft Univé Hollands Noorden, als 
coöperatie zonder winstoogmerk, voldoende financieel 
vermogen om aan de continuïteitsverwachtingen en aan 
haar (schade-) verplichtingen te kunnen voldoen. 

Liquiditeitspositie en werkkapitaal 

Uit de balans blijkt dat ondanks de afgenomen 
liquiditeitspositie ruim voldoende vlottende activa 
aanwezig is om aan de verplichtingen te voldoen. 

 

DANKWOORD 

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het 
realiseren van de fusie terwijl het ‘gewone’ werk door is 
gegaan. Er is dan naast het goed laten gaan van de fusie 
ook de nodige aandacht geweest voor de normale, ‘going 
concern’ bedrijfsvoering.  

En bij deze ‘going concern’ horen alle normale dagelijkse 
werkzaamheden waar adviseurs, stafleden en leiding-
gevenden normaalgesproken ook mee te maken hebben. 
Alleen in 2018 is parallel daaraan de fusie opgepakt met 
bijeenkomsten over de fusie en al de eerste overleggen 
met collega’s van de fusiepartner over de aanpak en wijze 
van inrichting. Voor velen best spannend om bezig te zijn 
met het nieuwe, het onbekende. 

 De energie en het enthousiasme hebben over 2018 tot 
zowel een goed financieel resultaat geleid als tot het 
besluit van de ledenraden op 13 december om de fusie 
daadwerkelijk door te zetten. In beide gevallen goed 
nieuws, en dat geeft vertrouwen voor de toekomst! 

Het bestuur spreekt tenslotte haar nadrukkelijke 
waardering uit richting allen die aan Univé Hollands 
Noorden verbonden zijn en aan alle anderen die een 
bijdrage hebben geleverd aan Univé Hollands Noorden. 

Medemblik, 16 april 2019 

Het Bestuur,  

Mevr. A. Goos 
 
Mevr. Ir. M. Tiemstra 
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RISICOBEHEER  

Het managementteam van Univé Hollands Noorden 
bepaalt jaarlijks de meest impactvolle risico’s en gebruikt 
deze voor scenarioanalyse; is het vermogen bij het zich 
voordoen van bepaalde scenario’s op termijn afdoende 
om voort te kunnen bestaan? Dit is onderdeel van de Own 
Reviews and Solvency Assessment (ORSA), een onderzoek 
dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de actuaris en 
uitgebreid aan de orde komt op het risk team en in de 
Raad van Commissarissen.  

Daarnaast is continu sprake van risico-monitoring en 
mitigatie, zowel als onderdeel van het risk team als van 
het managementteam. Het risk team gaat met een 
maandelijkse frequentie in op risico-vraagstukken en 
rapporteert per kwartaal aan het beleidsbepalend 
managementteam. De Raad van Commissarissen wordt 
via het bestuur en de kwartaalrapportage op de hoogte 
gebracht.  

Het managementteam bepaalt mede op basis van de 
risicorapportages of voldoende maatregelen zijn genomen 
ter mitigatie van de risico’s. Ook vinden interne (2e lijns) 
controles plaats om te toetsen of de beheersmaatregelen 
in werking zijn. Daarnaast vinden interne audits (3e lijn) 
plaats. De Raad van Commissarissen wordt op de hoogte 
gebracht van de uitkomsten van deze controles en audits.  

De risico’s zijn geïnventariseerd in een risicoregister en op 
materialiteit beoordeeld in de ORSA. Als risicoindelingen 
zijn de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methodiek 
(FIRM) en Focus! gehanteerd. Hierna worden de 
belangrijkste risico’s behandeld. 

Solvabiliteitsrisico 

Als gevolg van het zich voordoen van de eerder genoemde 
risico’s moet goed zicht zijn op de impact op het 
financiële  vermogen. Hiertoe is inzicht in het aanwezige 
vermogen en is een solvabiliteitsnorm gesteld. Op basis 
van deze twee grootheden kan een besluit worden 
genomen over de resultaatbestemming. De vermogens-
situatie staat beschreven in het (meerjaren)kapitaal-
beleid. Dit kapitaalbeleid wordt jaarlijks aan de Raad van 
Commissarissen en de ledenraad gepresenteerd. Dit 
beleid is tevens de basis voor het voorstel voor 
resultaatbestemming.  

 

 

Onderstaand wordt de solvabiliteitspositie Solvency II en 
de specificatie van de risico categorieën weergegeven. 
 

 

Prijsrisico 

Valuta – Het valutarisico dat Univé Hollands Noorden 
loopt is gering en wordt periodiek beoordeeld met de 
vermogensbeheerder op de noodzaak of het risico moet 
worden afgedekt.  

Rentegevoeligheid -  De rentegevoelige activa bestaan uit 
staats- en bedrijfsobligaties, en (personeels-)hypotheken. 
De verwachting is dat de rente redelijk stabiel blijft en pas 
vanaf 2020 mogelijk weer een stijging zal laten zien. Bij 
het beleggen op de obligatiemarkt wordt niet speculatief 
gehandeld en is waardevastheid, en dus voorkomen van 
volatiliteit, uitgangspunt.  
 
Marktrisico 

Vastgoedrisico - In 2018 is de waardering van de waarde 
van het vastgoed weer enigszins toegenomen.   

Verzekeringstechnisch risico 

Premierisico – Het risico van het hanteren van een onjuist 
premietarief, door bijvoorbeeld onvoldoende indexatie of 
een ontoereikend verzekerd bedrag, is procedureel 
opgevangen door toepassing van geautomatiseerde 
rekenregels , het 4-ogen principe en periodieke 
(her)inspecties. 

Toereikendheid schadevoorzieningen – De voorzieningen 
voor een brandverzekeraar met inboedel en opstal zijn 
relatief transparant en kortlopend van karakter. De 
schadelast op basis van de aangegane verzekerings-
verplichtingen is per schadegeval begrensd door een 
herverzekeringscontract (2017: brand € 400.000 en storm 

Solvabiliteitspositie Solvency II 2018
Eigen vermogen 8.833
Solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) 4.309
Minimumkapitaalvereiste (MKV) 2.500
Solvabiliteitsratio 205%
Normsolvabiliteit 150%
Streefsolvabiliteit 200%

Risicocategorie Solvabiliteitseis
SCR marktrisico 775
SCR verzekeringstechnisch risico 2.985
SCR tegenpartij kredietrisico 1.316
Diversificatie-effect (totaalniveau) -973
BSCR 4.103
SCR operationeel risico 206

4.309
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€ 850.000). De toereikendheid van deze voorzieningen 
wordt jaarlijks actuarieel getoetst.   

Catastroferisico – De grootste risico’s zijn in co-assurantie 
ondergebracht zodat de kans op schaden met een groot 
financieel effect voor eigen rekening sterk is beperkt.   

Tegenpartij kredietrisico 

Obligaties – De staatsobligaties en bedrijfsobligaties 
noteren in euro’s en hebben minimaal BBB-rating. Het 
risico van illiquiditeit is in het afgelopen jaar toegenomen 
en de renteopbrengst is afgenomen, ook in vergelijking 
met termijnrentes.  

Hypotheken – Aan personeelsleden zijn voorheen 
kredieten met hypothecaire zekerheid verstrekt. Deze 
kredieten worden afgebouwd. Er is gezien de loan-to-
value weinig aanleiding om hierin kredietrisico te zien. 

Debiteuren – De openstaande vorderingen van 
particulieren en bedrijven nemen zeer beperkt toe en 
zullen dit de komende tijd waarschijnlijk blijven doen, 
maar zijn in totaliteit niet substantieel en zullen dat naar 
verwachting ook niet worden. 

Herverzekering – Met Univé Her is een herverzekerings-
contract afgesloten. De rating van Univé Her is A- en 
houdt in dat de kans op niet vergoede vorderingen op 
basis van het herverzekeringscontract nagenoeg nihil is. 
Door deze lage exposure is er geen noodzaak om dit risico 
te spreiden.  

Liquiditeitsrisico 

De verplichtingen kunnen normaalgesproken worden 
voldaan uit de premie-inning, en mocht dat door extreme 
schaden ontoereikend zijn dan kan worden teruggevallen 
op financiën aangehouden in liquide middelen en op de 
snel in liquiditeiten om te zetten beleggingen. 

IT-risico 

Univé Hollands Noorden is voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de IT van de centrale organisatie, en is 
daarmee afhankelijk van de IT-strategie die daar wordt 
gevolgd. Als informatie-intensief bedrijf mag de 
uitbesteedde IT op dit moment beschouwd worden als 
materieel risico.  

De regionale Univé’s geven jaarlijks opdracht aan een 
accountant om een onderzoek (TPM) uit te voeren naar 
de beheerste werking van de systemen van de koepel en 

naar de juistheid van de uitgekeerde provisies. Daaruit 
blijken géén substantiële, niet acceptabele bevindingen.  

Operationeel risico 

Het risico van verliezen als gevolg van onvolkomenheden 
in de bedrijfsprocessen, of falende medewerkers, 
systemen en/of processen, of als gevolg van externe 
gebeurtenissen, is afgedekt door, dan wel is beoogd 
voorkomen te worden door: 

 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor 
beleidsbepalers en mede-beleidsbepalers; 

 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; 
 Vermelding bevoegdheden bij de Kamer van 

Koophandel; 
 Stelsel van controlemaatregelen ingedeeld volgens de  

zogenaamde ‘three lines of defense’; 
 Intern bevoegdhedenregister; 
 Procedures en werkinstructies waarin 

functiescheiding is opgenomen. 

In gevallen waar sprake is van onrechtmatig, onheus dan 
wel frauduleus handelen blijven diegenen die zich 
daaraan schuldig hebben gemaakt persoonlijk 
aansprakelijk. 

Juridisch risico 

Als brandverzekeraar en als intermediair heeft Univé 
Hollands Noorden te maken met een aanzienlijke 
hoeveelheid snel wijzigende wet- en regelgeving. Univé 
Hollands Noorden blijft daarom alert op het operationeel 
doorvoeren van wijzigingen op het gebied van 
bijvoorbeeld Solvency II en van de zorgplicht vereisten 
vanuit de Wet op het Financieel Toezicht. Als grootste 
juridisch risico is benoemd ‘zorgplicht’ op de 
adviesdossiers bij de complexe producten. De AFM heeft 
in dat kader aan de financiële sector aanwijzingen 
gegeven om herstelacties uit te voeren. Univé Hollands 
Noorden pakt dit op conform de richtlijnen en met name 
vanuit het klantbelang. 

Integriteitsrisico 

In 2017 is de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) 
weer uitgevoerd. Daaruit zijn geen grote tekortkomingen 
naar voren gekomen. Op enkele punten wordt nader met 
elkaar gesproken over mogelijke maatregelen om dit 
risico verder te mitigeren. 
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Uitbestedingsrisico 

Als derden werkzaamheden uitvoeren voor Univé 
Hollands Noorden moeten ook deze werkzaamheden op 
een voldoende integer en beheerst niveau plaatsvinden. 
Dit wordt vastgelegd in contracten en zo nodig worden 
aanvullingen gedaan, zoals een bewerkersovereenkomst. 
Afgelopen jaar is het uitbestedingsrisico in formule-
verband verder opgepakt.  

Omgevingsrisico 

Het besmettings- en reputatierisico binnen de Univé 
Groep, als gevolg van het handelen van een of enkele 
Univé onderdelen, kan tot gevolg hebben dat ook Univé 
Hollands Noorden wordt benadeeld. Om dit risico te 
beperken worden mitigerende afspraken gemaakt in de 
Univé formule, onder andere over het jaarlijks opstellen 
van een verklaring minimumvereisten.   

De omgeving is veranderlijk door de veelheid en snelheid 
van wijzigingen in wet- en regelgeving, niet in het minste 
om een ander klantgedrag te stimuleren, waarbij een 
verhoogd niveau van zorgplicht wordt verwacht van 
intermediair en verzekeraar. 

Strategisch risico 

Univé Hollands Noorden en eigenlijk de gehele Univé 
organisatie staat voor belangrijke veranderingen, zowel 
op het gebied van de belangrijkste IT-systemen, als de 
marktontwikkeling (toenemende concurrentie, prijsdruk, 
online ontwikkeling schadeverzekeringen), als de eisen 
vanuit wet- en regelgeving. In dit veld van verandering 
neemt het belang van snelheid in besluitvorming en 
benodigde executiekracht toe. Univé Hollands Noorden 
stelt zich dan ook actief op in de Univé Formule om deze 
vereisten (mede) te realiseren.  

Het nakomen van afspraken, de challenge in besluit-
vorming en het daardoor realiseren van een tijdige en 
juiste verandering heeft de aandacht. Dit verminderd het 
besmetting- en reputatierisico en biedt waarborgen dat 
de Formule als geheel haar doelstellingen bereikt.  

De cultuur dient ook zodanig verder ontwikkeld te 
worden dat deze executiekracht versterkt. Hierin is 
verbetering waarneembaar, maar verdere ontwikkeling is 
nodig. 



Corporate governance 

O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. - Pagina 12 

CORPORATE GOVERNANCE  

In dit hoofdstuk is opgenomen op welke wijze Univé 
Hollands Noorden invulling geeft aan governance.  

Raad van Commissarissen  

Samenstelling en deskundigheid 

In 2018 bestond de raad uit één voorzitter en 2 leden. 

De achtergrond van de leden is divers en geeft geen 
aanleiding om aan te nemen dat zij als voltallige raad haar 
taken niet naar behoren kan vervullen. Bij het aftreden 
en/of herkiesbaar zijn van een lid van de Raad van  
Commissarissen wordt de geschiktheid per individu en de 
samenstelling van de raad als geheel telkens opnieuw 
bekeken. De namen van de leden van de raad zijn 
opgenomen in het bestuursverslag. 

De leden van de Raad van Commissarissen zijn 
onafhankelijk van de onderneming, zij hebben geen 
nevenfuncties waar belangenverstrengeling uit voort zou 
kunnen komen. Minstens eenmaal per jaar bespreekt de 
Raad van Commissarissen haar eigen functioneren en in 
afwezigheid van de bestuurder het functioneren van het 
bestuur.  

Bij aftreden en herkiesbaar zijn, is aandacht voor de 
aanwezigheid van de juiste deskundigheid, betrouwbaar-
heid en overige aspecten van geschiktheid. Het is bekend 
dat nieuwe commissarissen een toetsingsgesprek bij DNB 
hebben en op geschiktheid worden getoetst, en dat deze 
procedure ook geldt bij structuurwijzigingen in de 
organisatie. De Raad van Commissarissen is op de hoogte 
van deze regelgeving en heeft jaarlijks meermalen 
specifiek aandacht voor de vereisten om geschikt te zijn 
en te blijven.  

De Raad van Commissarissen bewaakt mede in hoeverre 
het met de ledenraad afgestemde meerjarenbeleid door 
het bestuur wordt  nagekomen. De coöperatieve 
gedachte en de functie van de leden daarin maken dat 
geredeneerd wordt vanuit de klant en niet met 
winstoogmerk, wel met continuïteitsoogmerk.  

In de Raad van Commissarissen komen de strategische, 
financiële en overige risico's aan de orde. Dit komt onder 
andere tot uiting in behandeling van documenten als  het 
strategisch beleidsplan, de meerjarenbegroting en de  
Own Risk & Solvency Assessment (ORSA).  

In het toezichthouden is het  toetsen van het risicobeheer 
een van de dominante onderwerpen en komen risico's 
iedere raadsvergadering aan de orde.   

In het profiel van de Raad van Commissarissen staan de 
benodigde geschiktheden benoemd. Daar waar de eisen 
veranderen zal bij het  verlopen van een zittingstermijn, 
en indien nodig tussentijds, gezocht worden naar een lid 
met een profiel dat passend(er) is bij de dan zittende raad 
en de (aanstaande) ondernemingsvraagstukken. 

De tijd die gemoeid is met het commissariaatwerk en de 
aanwezigheid bij raadsvergaderingen is inzichtelijk. Ook 
zijn de nevenfuncties bekend. De bereikbaarheid en 
beschikbaarheid van de raad is geen probleem.  

De raadsleden ontvangen een vaste vergoeding. De 
vergoeding is afgeleid van de structureel geachte  
hoeveelheid tijd en de onkosten.  

De commissarissen volgen bijeenkomsten in Univé 
verband en houden zich op de hoogte door vakliteratuur, 
zoals nieuwsbrieven DNB/AFM, en met name door het 
volgen van op geschiktheid gerichte cursussen. 

In verband met de toen naderende fusie tussen Univé 
Hollands Noorden en Univé Regio+ is voorzien dat Univé 
Hollands Noorden op korte termijn opgaat in de nieuwe 
fusie combinatie. Om die reden heeft de raad besloten 
om geen uitgebreide zelfevaluatie te houden. 
Zelfevaluaties zijn reflecties op het functioneren uit het 
verleden en hebben als doel om vanuit deze evaluatie te 
reflecteren op het functioneren van een raad naar de 
toekomst.  

Taak en werkwijze  

De Raad van Commissarissen fungeert als één geheel en is 
niet verbijzonderd in subcommissies, zoals een risico-
commissie en auditcommissie. De raad is van mening dat 
het gezien het aantal raadsleden weinig toevoegt om in 
een andere samenstelling te vergaderen en aan elkaar 
terug te koppelen. Dat is weinig efficiënt en heeft gezien 
de aard van de te bespreken onderwerpen en de te 
voeren discussies ook niet de primaire voorkeur.   

Raad van Bestuur 

Samenstelling en deskundigheid  

De Raad van Bestuur bestaat uit één lid, waarvan de naam 
is opgenomen in het bestuursverslag. Univé Hollands 
Noorden kent als beleidsbepalend orgaan een Beleids-
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bepalend Management Team (BMT) dat in 2018 bestond 
uit een bestuurder en 3 uitvoerend beleidsbepalers. In het 
MT-reglement is de stemverhouding opgenomen. Dit 
reglement is door DNB beoordeeld en accoord bevonden.  

De bestuurder en de andere beleidsbepalers zijn actief 
met permanente educatie. De beleidsbepalers verrichten 
deze activiteiten onder regie van de bestuurder.  

De Raad van Commissarissen baseert zich bij haar oordeel 
over de beleidsbepalers op de beoordelingen van de 
bestuurder, alsmede de producten en rapportages die zij 
als toezichthouder ontvangt en opvraagt. En tevens op de 
inbreng van de beleidsbepalers tijdens de RvC-
vergaderingen. In 2018 zijn raadsleden bovendien 
meerdere malen informatief in gesprek gegaan met leden 
van het beleidsbepalend management en met sleutel-
functionarissen. Dit biedt handvatten voor zelfstandige 
oordeelsvorming over het functioneren van deze 
medewerkers en de gehele organisatie.  

De commerciële afdelingen zijn gescheiden van de 
brandverzekeraar. De commerciële afdelingen mogen en 
kunnen dan ook geen objecten accepteren. De acceptatie 
vindt altijd plaats door, of vanuit richtlijnen van de 
brandverzekeraar.  

Als coöperatieve vereniging heeft Univé Hollands 
Noorden voornamelijk te maken met leden/klanten en 
medewerkers. Daar wordt een evenwichtige afweging in 
gemaakt. De zorgvuldige behandeling van klanten  ligt 
besloten in de coöperatieve grondslag.   

De voorbereiding van besluitvorming over risicobeheer is 
neergelegd bij een beleidsbepaler zonder commerciële 
verantwoordelijkheid. 

Taak en werkwijze  

Er is een algemeen geldende gedragscode waarin ook 
moreel-ethische aspecten zijn opgenomen. Voor  het 
bestuur en de overige beleidsbepalers wordt geen 
aanvullende verklaring -naast de afgelegde eed- nodig 
geacht. De gedragscode is voor iedere medewerker van 
toepassing.  

Risicomanagement 

De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk 
voor het risicomanagement van de onderneming. 
Er bestaat een risk team waarin manager brand, hoofd 
F&C, compliance officer, actuaris, de risk officer en 
bestuurder zitting hebben. Naast de overleggen van het 

Risk Team vindt minstens eenmaal per jaar een formele 
bespreking plaats van de risico's en de  risicobereidheid 
van de onderneming, dit door het opstellen, voorleggen 
en verkrijgen van formele besluitvorming over de Own 
Risk and Solvency Assessment (ORSA).  

De onderneming is niet bereid tot het nemen van grote 
risico’s. Dit valt af te leiden uit het streven naar een 
solvabiliteit van 200% van het wettelijke vereiste. In de 
Univé Formule wordt 150% als ‘voldoende’ (minimum) 
beschouwd en is vanaf 200% sprake van de kwalificatie 
ruim voldoende tot goede kapitaalspositie.  

In het beleidsbepalende MT is één functionaris belast met 
de risicomanagementtaak, naast de zelfstandige 
verantwoordelijkheid van iedere beleidsbepaler op 
zijn/haar terrein. De voltallige Raad van Commissarissen 
opereert als risicocommissie. Als risicocommissie wordt 
periodiek (minimaal  jaarlijks) de risicoanalyse als 
onderdeel van de ORSA ontvangen en getoetst. Ieder 
kwartaal wordt gerapporteerd over de stand van zaken, 
waarbij ook zaken als vermogensontwikkeling en 
rapportages over actuele ontwikkeling van risico's en 
bevindingen uit onafhankelijke audits zijn meegenomen. 
De Raad van Commissarissen laat zich actief informeren 
als risk en audit commissie. 

Het verzekeringstechnisch beleid is gebaseerd op het 
aanbod van de landelijke Univé brandproducten Super en 
Superieur. Het product goedkeuringsproces vindt deels 
regionaal en deels in Univé verband plaats. Als regionale 
Univé stelt Univé Hollands Noorden een premie vast op 
basis van –onder andere- haar eigen schade/premie-
verhouding.  

In landelijk verband worden productmodificaties 
besproken en na instemming in het formuleoverleg, 
waarin alle regionale Univé's zitting hebben, worden deze  
ingevoerd. Het kortlopende karakter van de  
brandverzekering houdt in dat de ontwikkeling van de 
schade/premie-verhouding een  belangrijke indicator is 
voor de beoordeling van producten. 
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Algemeen 
 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het 
beleid van het Bestuur en het Beleidsbepalend 
Management Team (BMT) en op de algemene gang van 
zaken binnen O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. en de 
met haar verbonden ondernemingen. Bovendien staat de 
Raad van Commissarissen het Bestuur met raad terzijde, 
zowel op verzoek van het Bestuur als op eigen initiatief. 
 
De RvC functioneert onafhankelijk van de directie. De 
benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 
vindt plaats door de Ledenraad op voordracht van de 
Raad van Commissarissen. In de statuten zijn onder meer 
de taken en bevoegdheden van de Raad van 
Commissarissen vastgelegd, evenals de procedure voor 
benoeming en aftreden van commissarissen. Daarnaast is 
een regeling tegenstrijdige belangen opgenomen.  
 
Alle commissarissen voldoen aan de 
onafhankelijkheidseisen die aan de functie worden 
gesteld. Naast de invulling van het commissariaat 
verlenen de commissarissen geen diensten aan de 
O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A.. In 2018 hebben 
commissarissen geen melding gemaakt van een 
(mogelijk) tegenstrijdig belang dat van materiële 
betekenis is voor O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. 
en/of het betreffende lid van de RvC. 
 
Medio 2017 is er besloten, na overleg met 
belanghebbenden, een fusie te onderzoeken met Univé 
Regio+. Aanleiding voor de voorgenomen fusie is het 
besprokene tijdens deze z.g. Salentein-discussie m.b.t. de 
maakbaarheid/financierbaarheid van de strategie, 
samenwerking/besluitvorming en organisatie binnen de 
Univé organisatie. Deze sessies hebben geleid tot een 
aantal oplossingsrichtingen waarvan de belangrijkste is 
Het terugbrengen van het aantal RU’s naar 5 tot 
maximaal 7, waarmee gelijkvormigheid ontstaat en er 
(o.a.) voldoende omzet is om de kosten te dekken. 
 
Gedurende 2018 heeft de bestuurder, mevrouw Goos, 
gezamenlijk met het BMT gewerkt aan de fusie met 
Univé Regio+. De juridische fusie is voorbereid en  
belanghebbenden als medewerkers, OR, LR en de 
‘formule’ zijn meegenomen in dit proces. Op 13 
december 2018 heeft de bestuurder de fusie voorgelegd 
aan de RvC en de LR. De RvC en de Ledenraad hebben de 
fusie goedgekeurd.  
  
 

 

 

De RvC bestond in 2018 uit: 

 Dhr. R.A.L. Heijn, RBA EPP, voorzitter, 
zittingstermijn 2014-2021 (herkiesbaar) 

 Mevr. mr. drs. ing. J.M. van Duin,  
vicevoorzitter, zittingstermijn 2014-2022 
(herkiesbaar) 

 Dhr. J.C.T. Zeldenthuis, Lid, zittingstermijn  
2003-2018 – niet herkiesbaar. Met toestemming 
van DNB blijft de heer Zeldenthuis nog een jaar 
in functie om met zijn expertise en historische 
kennis het fusieproces goed te begeleiden. 

 
De samenstelling van de RvC is wat betreft diversiteit in 
overeenstemming met de normstelling in de Wet Bestuur 
en Toezicht. 
 

Toezichtverslag  
 

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar 8 
keer een regulier overleg gehouden. De vergaderingen 
vonden gespreid over het jaar plaats op 24 januari, 15 
februari, 17 april, 17 mei, 28 juni, 6 september, 22 
november en 13 december. Daarbij besteedde de RvC in 
het bijzonder aandacht aan de verantwoording over 
2017, de financiële tussenrapportages 2018 waaronder 
begrepen de beleggingen en de rapportages van de 
sleutel-functionarissen. Verreweg de meest tijd is 
besteed aan de fusie van Univé Hollands Noorden met 
Univé Regio+, de daarbij behorende strategie, 
meerjarenbegroting en begroting 2019. Voorts werd 
aandacht besteed aan diverse managementrapportages, 
waaronder het risicobereidheids- en 
risicobeheersingsbeleid, zorgplicht, kapitaalbeleid, ORSA 
(Own Risk and Solvency Assessment) als onderdeel van 
Solvency II. 
 
Ondanks de aandacht voor de fusie ziet de RvC ook 
positieve ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. De 
gehouden audits hebben allemaal een goede uitkomst 
opgeleverd. Er is een start gemaakt met de strategische 
agenda en de cultuur is opgepakt in de R&O cyclus. En er 
is aandacht voor klantbeleving in combinatie met 
commerciële effectiviteit bij de zakelijke en particuliere 
afdeling. 
 
In centraal verband ziet de RvC beweging ontstaan als 
effect van de nieuwe strategie: overlegstructuren 
worden aangepast, samenwerking gezocht. De RvC is ook 
bij de ontwikkelingen betrokken in commissaris 
overleggen en commissies.  
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Regelmatig overlegt de RvC onderling zonder 
aanwezigheid van Bestuurder of BMT. 
 
Het Drieradenoverleg: het overleg tussen de 
Ondernemingsraad, Het Bestuur en (een delegatie van) 
de RvC heeft in 2018 driemaal plaatsgevonden. Belangrijk 
onderdeel bij de gesprekken was de fusie. 
 
De Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter RvC, 
en de overige RvC-leden zijn dikwijls aanwezig. Er hebben 
4 ledenraadsvergaderingen plaatsgevonden. 
 
Buiten de reguliere vergaderingen is er afgelopen jaar 
regelmatig (ook telefonisch) overleg tussen RvC en BMT 
geweest over de ontwikkeling ten aanzien van de 
beoogde fusie. Dit naast het normale bilateraal overleg 
tussen de voorzitter RvC en de Bestuurder. 
 
Met de fusie-partner is een klankbordgroep-fusie 
ingericht waarin een vertegenwoordiging van de beide 
RvC’s en de bestuurders van beide organisaties 
deelnamen.  
 
Ook Univé-breed werden er diverse bijeenkomsten 
bezocht en is actief deelgenomen door zitting te nemen 
in diverse commissies, waaronder landelijke RvC 
bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten waren vooral 
gericht op de toekomst van de totale Univé-organisatie 
inclusief de Regionale Univé’s. Ook werd deelgenomen 
aan het landelijk overleg van de voorzitters RvC’s van alle 
RU’s en het landelijk overleg van de voorzitters ARC’s en 
voorzitters remuneratiecommissies. 
 
Door de aandacht van De Nederlandsche Bank voor 
verzekeraars en in het bijzonder voor Univé met haar 
zelfstandige regionale vestigingen is de RvC van Univé 
Hollands Noorden zich er nog extra van bewust dat 
gemaakte afspraken binnen RU-verband ook nageleefd 
dienen te worden en heeft dit in 2018 ook uitgedragen. 
 
Als fusiedoel is benoemd: ‘Als gezamenlijke regionale 
Univé ’s hebben we de strategie “Terug naar de Kracht 
van Univé” omarmd. Voor de realisatie van deze strategie 
hebben we landelijk een wendbare en daadkrachtige 
organisatie nodig. Landelijk vormen we robuuste 
regionale Univé ‘s met voldoende verandervermogen en 
financieel vermogen. De implementatie vraagt namelijk 
om een forse investering in tijd en geld. Gezamenlijk, als 
één regionale Univé, hebben wij meer capaciteit en 
financieel vermogen om “Terug naar de kracht” te 
realiseren.”  
 

Er zijn werkgroepen op afdelingsniveau ingesteld die de 
onderlinge samenwerking onderzoeken en het bestuur 
voeden met wederzijdse informatie.  
 
De beoogde fusiedatum 31 december 2018 is 
gerealiseerd. Afgelopen jaar heeft naast de reguliere 
bedrijfsvoering veel tijd, inzet en energie van de 
medewerkers gevraagd, en in het bijzonder van de 
bestuurder en het BMT.  

Audit commissie  
 

De RvC heeft, gelet op de omvang van de onderneming, 
geen aparte commissies ingesteld. Zo vindt er periodiek 
overleg plaats tussen de voorzitter en het Bestuur. 
Evenzo is er, waar nodig, overleg tussen een lid van de 
RvC en het Beleidsbepalend Management Team (BMT). 
De RvC als geheel is verantwoordelijk voor het toezicht. 
Univé Hollands Noorden U.A. heeft als Organisatie van 
Openbaar Belang een Audit Commissie ingesteld. 
De taken van de Audit Commissie worden uitgevoerd 
door de voltallige Raad van Commissarissen. In die 
hoedanigheid is toezicht gehouden op de beheerste en 
integere bedrijfsvoering, Solvency II en het financiële 
verslaggevingsproces. 
Naast de zaken die door het Bestuur op deze gebieden 
zijn aangedragen heeft de accountant ter vergadering 
verslag gedaan over de jaarrekening 2017. 
De Audit Commissie heeft -in formele zin- als separaat 
orgaan aan de Raad van Commissarissen gemeld dat zij 
instemt met de wijze waarop door het Bestuur vorm is 
gegeven aan beheerste en integere bedrijfsvoering en het 
financiële verslaggevingsproces. 

 
Jaarrekening en resultaatbestemming  
 

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten legt Univé 
Noord-Holland de door het Bestuur opgemaakte 
jaarrekening ter vaststelling voor aan de Ledenraad. 
Mede gezien de in dit verslag opgenomen goedkeurende 
controleverklaring van KPMG Accountants N.V. adviseren 
wij de Ledenraad de jaarrekening overeenkomstig vast te 
stellen. Conform de statuten adviseren wij u het voorstel 
van de Raad van Bestuur goed te keuren om het uit de 
jaarrekening blijkende positieve resultaat ten gunste te 
brengen van de algemene reserves. 
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Tot slot spreekt de Raad van Commissarissen een woord 
van dank uit richting de bestuurder, het BMT en de 
medewerkers van voorheen Univé Hollands Noorden 
voor de getoonde inzet in dit laatste verslagjaar. 

 
Heerhugowaard, 16 april 2019 
 
Raad van Commissarissen 

Dhr. E.A.M. Karregat 

Mw. J.M. van Duin  
 
Dhr. J.H.H. Tuijp  
 
Mw. M.H. van der Weit 
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JAARREKENING  

 
Indeling 
In deze jaarrekening worden na dit algemene deel 
behandeld de grondslagen voor de financiële 
verslaggeving, de geconsolideerde balans met de winst- 
en verliesrekening en het kasstroomoverzicht, en daarna 
de enkelvoudige balans met de winst- en verliesrekening. 

 
Ondernemingsstructuur 
O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A.  

O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. is statutair gevestigd 
in Medemblik. Haar kantoor is gevestigd aan de  
Aambeeld 1 te Medemblik. 
 
De bedrijfsactiviteiten van O.V.M. Univé Hollands 
Noorden U.A. betreffen voornamelijk het afsluiten van 
brandverzekeringen, het bemiddelen en adviseren in 
overige verzekeringen  en financieringen, het geven van 
financieel advies,  en het beleggen in bedrijf gerelateerde 
vennootschappen.  

O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. heeft een 100% 
dochtermaatschappij  S.C. Bakker Makelaardij Onroerend 
Goed B.V. gevestigd in Schagen. 

S.C. Bakker Makelaardij Onroerend Goed B.V.  

De bedrijfsactiviteiten van S.C. Bakker betreffen het 
uitoefenen van een makelaardij  en het verrichten van 
taxaties.  

Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij 
de opstelling van de financiële overzichten 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat O.V.M. Univé 
Hollands Noorden U.A. schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde activa en 
verplichtingen en de gerapporteerde baten en lasten over 
de verslagperiode. Het betreft met name het vaststellen 
van de verzekeringstechnische voorzieningen. Hierbij 
worden de situaties beoordeeld, gebaseerd op 
beschikbare financiële gegevens en informatie. Hoewel 
deze schattingen met betrekking tot actuele 
gebeurtenissen en handelingen naar beste weten van het 
management worden gemaakt, kunnen de feitelijke 
uitkomsten afwijken van die schattingen.  

De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.  

Voor een nadere uiteenzetting van deze 
waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de 
betreffende toelichting op de jaarrekening en naar de 
onderstaande informatie.  

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de 
indirecte methode waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen kasstromen uit operationele-, investerings- en 
beleggingsactiviteiten.  

Bij de kasstroom uit operationele activiteiten wordt het 
resultaat na belastingen gecorrigeerd voor baten en 
lasten die niet hebben geresulteerd in ontvangsten en 
uitgaven in hetzelfde boekjaar en voor mutaties in 
voorzieningen en overlopende posten. In het kader van 
het kasstroomoverzicht bestaan liquide middelen uit 
kasgelden en bij banken op rekening-courant beschikbare 
gelden.  

Groepsverhoudingen 
O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. staat aan het hoofd 
van een groep van rechtspersonen. Een overzicht van de 
gegevens vereist op grond van artikelen 379 en 414 Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek is onderstaand opgenomen:  

Geconsolideerde maatschappij:  

Naam: 
S.C. Bakker Makelaardij Onroerend Goed B.V.  
Vestigingsplaats: Schagen 
Belang/geplaatst kapitaal: 100% 
 
Bij de consolidatie zijn de onderlinge verhoudingen waar 
nodig geëlimineerd.
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Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform de verslaggeving 
regels (Afdeling 15, Titel 9 BW2) voor verzekerings- 
maatschappijen.  De rapporteringsvaluta van de 
jaarrekening van O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. is 
de euro. Alle gegevens luiden in duizenden euro's tenzij 
anders aangegeven. 

Consolidatie 
Geconsolideerd worden die ondernemingen, waarin 
O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. rechtstreeks of 
middellijk voor meer dan 50% deelneemt in het geplaatst 
kapitaal. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge 
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, 
evenals de binnen de groep gemaakte winsten.  
 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 
Waardering 
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva 
tegen de nominale waarde gewaardeerd. Vaste activa met 
een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op 
bijzondere waardverminderingen wanneer wijzigingen of 
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat 
de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal 
worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in 
gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 
actief te vergelijken met de geschatte contante waarde 
van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar 
verwachting zal genereren. 

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
geschatte waarde van de toekomstige kasstromen, 
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de 
realiseerbare waarde. 

Beleggingen 
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 
De terreinen en gebouwen voor eigen gebruik zijn 
gewaardeerd op de ultimo 2018 getaxeerde 
opbrengstwaarden; op deze economische waarden wordt 
niet afgeschreven. De getaxeerde opbrengstwaarden van 
alle genoemde kantoorpanden zijn vrij van verhuur en 
exclusief omzetbelasting. De waardebepalingen berusten 
op de opgaven van een externe taxateur.  

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen 
De deelneming S.C. Bakker Makelaardij Onroerend Goed 
B.V. wordt gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. 
De resultaten van overgenomen deelnemingen worden in 
de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
verantwoord vanaf het moment dat beleidsbepalende 
invloed is verkregen. Het resultaat van de deelnemingen  
is in de vennootschappelijke jaarrekening opgenomen 
onder opbrengsten uit beleggingen. 

 

Overige financiële beleggingen 

 
Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 
De intentie is niet om de fondsen tot het einde van de 
looptijd aan te houden. Wanneer het effectief rendement 
verbeterd kan worden of wanneer de fondsen niet meer 
dan minimaal B-rating hebben zullen de obligaties en 
andere vastrentende waarden geruild of verkocht 
worden. Derhalve zijn de obligaties en andere 
vastrentende waardepapieren gewaardeerd tegen 
beurswaarde. 

Vorderingen uit hypothecaire leningen 
Op basis van de richtlijn voor financiële instrumenten  
RJ 290 zouden de leningen gewaardeerd moeten worden 
tegen geamortiseerde kostprijs. Volgens de 
overgangsbepaling in deze richtlijn behoeft de waardering 
van financiële instrumenten die voor 1 januari 2007 zijn 
aangegaan niet te worden herzien. De leningen worden 
derhalve gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vorderingen uit andere leningen 
De leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs hetgeen overeenkomt met de nominale waarde. 

Vorderingen 
De vorderingen hebben een looptijd van korter dan één 
jaar en worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs hetgeen overeenkomt met de nominale waarde, 
onder aftrek van een voorziening van mogelijke 
oninbaarheid. 

Materiële vaste activa 
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd 
op aanschaffingsprijs, verminderd met jaarlijkse 
afschrijvingen gebaseerd op de volgende 
afschrijvingspercentages: 
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* verbouwingskosten huurpanden                 : 10%* 
* kantoorinventaris   : 20% 
* computerapparatuur   : 33% 
* auto's     : 20% 
 
* Gezien de duur van het huurcontract in Schagen worden 
de verbouwingskosten van Schagen afgeschreven in 5 jaar 
(20%). 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen reële 
waarde, hetgeen overeenkomt met de nominale waarde.  

Herwaarderingsreserve 
Waardevermeerderingen van activa die worden 
gewaardeerd tegen actuele waarden worden opgenomen 
in de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve 
wordt gevormd per individueel actief en is niet hoger dan 
het verschil tussen de boekwaarde op basis van 
historische kostprijs en de boekwaarde op basis van 
actuele waarde. De herwaarderingsreserve wordt 
verminderd met de gerealiseerde herwaardering (verband 
houdend met systematische afschrijvingen van het actief). 
Op de herwaarderingsreserve worden 
waardeverminderingen van het betreffende actief, niet 
zijnde systematische afschrijvingen, in mindering 
gebracht. Als een actief wordt vervreemd, valt een 
eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met 
betrekking tot dat actief vrij ten gunste van de overige 
reserves. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is 
een bedrag voor latente belastingverplichtingen in 
mindering gebracht, berekend tegen het actuele 
belastingtarief.  

Technische voorzieningen 

Niet-verdiende premies en lopende risico’s 
Niet verdiende premies 
De voorziening voor niet-verdiende premies is berekend 
naar evenredigheid van de nog niet verstreken risico - 
termijnen. De voorziening is gelijk aan de niet-verdiende 
bruto premies onder aftrek van vooruitbetaalde 
herverzekeringspremies (herverzekeringsdeel).  
De acquisitiekosten worden naar rato op de bruto premie 
in mindering gebracht. 
 
Voor te betalen schaden/uitkeringen 
De voorziening voor schaden betreft de schaden die tot 
en met 31 december van het boekjaar zijn opgetreden en 
waarvan de schadeomvang per balansdatum nog niet 
vaststaat. De voorziening wordt per individuele post 
geschat en is inclusief de in- en externe kosten verband 
houdende met de afwikkeling van de schade.  

Opbrengsten uit hoofde van verhaal worden niet 
meegenomen bij de bepaling van de voorziening voor 
schaden.  

Deze worden in aanmerking genomen bij realisatie. Het 
aandeel van herverzekeraars in de technische voorziening 
voor te betalen schaden is bepaald aan de hand van de 
lopende contracten en wordt op de balans in mindering 
gebracht op de technische voorziening. 

Toereikendheidstoets voorziening schade  
Wij hebben onze voorzieningen op kwantitatieve wijze op 
toereikendheid getoetst. De voorzieningen zijn gebaseerd 
op een beste schatting van de toekomstig  kasstromen. De 
beste schatting van de schadevoorziening is gebaseerd op 
een kasstroom prognose op basis van een chainladder 
methodiek, aansluitend bij de methodiek zoals 
gehanteerd voor Solvency II berekeningen. De risicomarge 
is vastgesteld voor de schadevoorziening en is gebaseerd 
op een cost of capital methode waarbij de SKV voor het 
reserverisico, het tegenpartijrisico (niet zijnde het risico 
mitigerende effect als gevolg van herverzekering) en 
operationele risico per toekomstig jaar benaderd is.  

Op basis van de uitkomsten zijn wij van mening dat de 
opgenomen voorzieningen toereikend zijn. 
 
 

Niet-technische voorzieningen 
 

Pensioenen  
 
De pensioenaanspraken die zijn opgebouwd over de 
periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2015 zijn 
ondergebracht bij ASR met een gesepareerde depot. 
Univé Hollands Noorden had hiervoor een contract met 
ASR. Uit dit contract komen nog pensioenkosten-
verplichtingen voort die conform de Nederlandse 
regelgeving (RJ271) gewaardeerd dienen te worden in de 
jaarrekening van Univé Hollands Noorden. De verplichting 
is dat elk jaar aan ASR.  de kosten voor sterfteont-
wikkeling, vermogenskosten en renterisico 
(garantiekosten) dienen te worden betaald. Deze kosten 
zijn vastgesteld als een percentage van de technische 
voorziening.  
 

Latente belastingen 
Dit betreft de latente belastingvordering of 
belastingverplichting inzake het verschil tussen de 
commerciële en fiscale waardering van de 
kantoorpanden, overnamevergoedingen, 
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personeelshypotheken, effecten, voorzieningen en de 
fiscale egalisatiereserve, berekend tegen een tarief van 
20,5%.  
De te verrekenen verliezen kunnen worden verrekend in 
de toekomst en zijn als latente belastingvordering 
opgenomen. 

Overlopende passiva 
Looptijd schulden en overlopende passiva. 
Alle schulden en overlopende passiva hebben een 
verwachte looptijd van maximaal 1 jaar, tenzij anders 
vermeld. 
Overige posten 
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde  kostprijs 
komt overeen met de nominale waarde. 
 

Resultaatbepaling 

Opbrengsten 
De premie-, provisie- en interestbaten worden 
verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.  
De resultaten van de effecten worden verantwoord op 
moment van realisatie. Ongerealiseerde koerswinsten, 
voor zover boven de kostprijs,  worden opgenomen in de 
herwaarderingsreserve, rekening houdend met de latente 
belastingverplichting. De koersverliezen worden direct ten 
laste van het resultaat gebracht. De verwerking van 
renteopbrengsten van de verstrekte hypotheken 
geschiedt op basis van de effectieve rente. 
 

Toegerekende opbrengsten 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. 

Schaden 
Schaden worden als last verantwoord in het jaar waarin zij 
zich hebben voorgedaan, verminderd met het deel dat 
voor rekening van de herverzekeraar komt. 

Bedrijfskosten 
De bedrijfskosten worden op basis van uitgaafprijzen 
verantwoord en toegerekend aan de periode waarop zij 
betrekking hebben. 

Pensioenen 
Dit betreft de op basis van RJ271 berekende pensioenlast, 
te weten de betaalde premies aan de pensioenuitvoerder. 

De ingehouden pensioenpremie bij werknemers is in 
mindering gebracht op de pensioenlast. 

Toerekening kosten 
Algemeen 
In het verslag is de kostenplaatsenmethode toegepast 
met betrekking tot het toerekenen van de bedrijfskosten 
aan de technische en niet technische rekening. 
 
Toerekening bedrijfskosten technische rekening 
De totale bedrijfskosten over 2018 en 2017 zijn in het  
gespecificeerd overzicht op pagina 39 toegerekend aan de 
technische (brandverzekeringen) en de niet technische 
rekening (bemiddelingsactiviteiten + makelaardij). 
 
Provsies en acquisitiekosten 
De afschrijving en overige bedrijfskosten zijn toegerekend 
op basis van verschillende verdeelsleutels. 
 
Doorbelaste kosten 
De doorbelaste kosten bestaan enerzijds uit provisie 
Univé Brand en is gebaseerd op een 
bemiddelingsvergoeding van 20 % voor particuliere en 
zakelijke brandverzekeringen. De provisie wordt berekend 
over de brandpremie onder aftrek van de pakketkorting. 
Anderzijds zijn de kosten van andere afdelingen intern 
doorbelast.  

Afschrijvingen 
De afschrijvingen worden berekend op basis van de 
hiervoor weergegeven percentages. 

Vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het 
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, 
waarbij rekening wordt gehouden met fiscale regels
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ACTIVA
2018 2017

Beleggingen

Terreinen en gebouwen [1]
Voor eigen gebruik 2.000 1.933

Overige financiële beleggingen [2]
Obligaties 2.936 2.997
Vorderingen uit hypothecaire leningen 245 246
Deposito's 500 1.000

3.681 4.243
5.681 6.176

Vorderingen [3]
Vorderingen uit directe verzekeringen 376 219
Latente belastingen 194 150
Belastingen en pensioenen 46 46
Overige vorderingen 1.031 245

1.647 660
Overige activa [4]
Materiële vaste activa 176 272
Liquide middelen 9.177 8.802

9.353 9.074
Overlopende activa [5]
Lopende rente 19 26
Overige overlopende activa 0 8

19 34

Totaal activa 16.700 15.944
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PASSIVA
2018 2017

Eigen vermogen [6]
Herwaarderingsreserve 20 30
Overige reserves 8.855 8.641

8.875 8.671

Technische voorzieningen [7]
Voor niet verdiende premies 1.207 1.157
Voor te betalen schaden/uitkeringen
- Bruto 851 1.821
- Herverzekeringsdeel -320 -900

531 921
1.738 2.078

Voorzieningen [8]
Voor pensioenen 612 597
Voor latente belastingen 13 18
Voor reorganisatie 236 0

861 615

Schulden [9]
Schulden uit directe verzekeringen 25 11
Schulden uit herverzekering 30 80
Belastingen/pensioenen en premies
sociale verzekeringen 386 365
Overige schulden 1.066 804

1.507 1.260

Overlopende passiva [10] 3.719 3.320

Totaal passiva 16.700 15.944
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In de navolgende overzichten is een vergelijking van de resultaten technische rekening (brandverzekeraar) en de niet-
technische rekening (activiteiten bemiddeling en makelaardij) over 2018 en 2017 opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHE REKENING
2018 2017

VERDIENDE PREMIES EIGEN REKENING [11]
Brutopremies 6.921 6.512
Uitgaande herverzekeringspremies -1.547 -1.505
Wijziging technische voorzieningen niet
verdiende premies -50 14

5.324 5.021

TOEGEREKENDE OPBRENGST UIT BELEGGINGEN 104 116

OVERIGE TECHNISCHE BATEN EIGEN REKENING -3 -3

TOTAAL BATEN 5.425 5.134

SCHADES EIGEN REKENING [12]
Bruto 3.444 2.621
Aandeel herverzekeraars -601 -367

2.843 2.254
WIJZIGING VOORZIENING VOOR TE BETALEN SCHADE

Bruto -970 469
Aandeel herverzekeraars 580 -500

-390 -31
2.453 2.223

WINSTDELING EN KORTINGEN 456 426

BEDRIJFSKOSTEN [13]
Provisies en acquisitiekosten 305 290
Personeelskosten 5.731 4.733
Afschrijvingen 57 105
Overige bedrijfskosten 2.079 2.066

8.172 7.194
Doorbelaste bedrijfskosten -5.747 -4.932

2.425 2.262

OVERIGE TECHNISCHE LASTEN EIGEN REKENING -               -               

TOTAAL LASTEN 5.334 4.911

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING 91 223
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NIET-TECHNISCHE REKENING
2018 2017

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING 91 223

OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN [14]
Opbrengst uit andere beleggingen
- terreinen en gebouwen 208 215
- overige beleggingen 46 64
Gerealiseerde winst op beleggingen 2 5

256 284
Beleggingslasten
Waardeveranderingen van beleggingen 27 -24
Beheerskosten effecten -18 -19

9 -43

Subtotaal 265 241
Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt
naar technische rekening -104 -116

161 125

ANDERE BATEN EN LASTEN
Provisie bemiddeling [15] 5.193 5.039
Directe beloning bemiddeling [16] 79 69
Netto-omzet minus directe kosten makelaardij   [17] 484 567

5.756 5.675
Bedrijfskosten bemiddeling (incl. makelaardij)  [18] -5.747 -4.932

9 743

BEDRIJFSRESULTAAT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 261 1.091

Andere baten [19] -10 -9
Andere lasten [20] -1 -               

-11 -9
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITVOERING VOOR BELASTING 250 1.082
Belastingen uit resultaat gewone bedrijfsuitoefening  [21] -36 -289
RESULTAAT NA BELASTINGEN 214 793
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het saldo van de liquide middelen is in 2018 toegenomen 
met € 375.000.  De oorzaak hiervan blijkt uit de onderstaande analyses van kasstromen.  

 

    

KASSTROOMOVERZICHT

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Bedrijfsresultaat 250 1.082
Aanpassingen voor:
Afschrijving materiële vaste activa 81 124
Herwaardering beleggingen -67 17
Niet gerealiseerd koesresultaten beleggingen -31 0
Afrekening geoormerkt vermogen 0 -75
Mutatie in werkkapitaal:
* Vorderingen uit directe verzekering -157 -104
* Belastingen en pensioenen 0 5
* Overige vorderingen -786 144
* Overlopende activa 15 41
* Mutatie herwaarderingsreserve -11 0
* TV niet verdiende premies 50 -14
* TV schaden -390 -30
* Voorziening voor pensioenen 15 -816
* Voorziening reorganisatie 236 0
* Schulden 247 -96
* Overlopende passiva 399 -81
Betaalde vennootschapsbelasting 0 0

-149 197
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten:
Investeringen en aankopen
Overige financiële beleggingen -728 -939
Terreinen en gebouwen en
materiële vaste activa 0 -6

Desinvesteringen, aflossingen ,verkopen en herwaardering
Overige financiële beleggingen 1.237 1.802
Terreinen en gebouwen en
materiële vaste activa 15 28

524 885

Totaal kasstroom 375 1.082

Liquide middelen per 1 januari 8.802 7.720
Mutatie liquide middelen 375 1.082
Liquide middelen per 31 december 9.177 8.802
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Beleggingen 

  
De herwaardering in 2018 € 67.000 betreft de herwaardering van de panden naar aanleiding van de taxaties die in december 
2018 hebben plaatsgevonden. Alle panden zijn ultimo 2018 getaxeerd.    
De herwaarderingen zijn direct via de winst en verliesrekening verwerkt.  
 
De actuele waarde van de gebouwen is ultimo 2018 door een onafhankelijke taxateur getaxeerd op € 2.000.000 . 
De taxaties zijn gebaseerd op de ROZ/IPD taxatierichtlijnen en uitgevoerd  overeenkomstig de Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) Appraisal and Valuation Standards met in achtneming van de lokale praktijk. 
 

 
 
Obligaties 
De verkrijgingsprijs van de obligaties bedraagt: € 2.956.000 (2017: €2.967.000) 
 

 
 
 
 
 
 

[1] Terreinen en gebouwen
2018 2017

Balans per 1 januari
Aanschafwaarde 4.284 4.284
Cumulatieve herwaardering -2.351 -2.334

1.933 1.950
Mutaties 
Herwaardering 67 -17

67 -17

Balans per 31 december
Aanschafwaarde 4.284 4.284
Cumulatieve herwaardering -2.284 -2.351

2.000 1.933

Voor eigen gebruik

Vorderingen uit
[2] Overige financiële beleggingen Obligaties hypothecaire Deposito's Totaal

leningen

Balans per 1 januari: 2.997 246 1.000 4.243
Verstrekkingen en aankopen 728 -               -               728
Aflossingen en verkopen -734 -3 -500 -1.237
Koersresultaat -55 -55
Mutatie lagere waardering op basis van
geamortiseerde kostprijs 2 2

Balans per 31 december 2.936 245 500 3.681

Marktwaarde over financiële beleggingen 2.936 245 500 3.681

Verdeling marktwaarde obligaties
naar rating

AAA 253 8,60% 261 8,71%

AA 252 8,59% 256 8,54%

A 632 21,52% 656 21,89%

BBB 1.799 61,28% 1.824 60,86%

2.936 100,00% 2.997 100,00%

2018 2017
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Hypotheken 
Resterende looptijden hypothecaire leningen: 31-08-2026 / 01-06-2038 
Rentepercentages: 2,20 – 2,89 % 
Voor de verstrekte hypotheken zijn zekerheden verkregen door het hypotheekrecht op het onderpand. 
 
Deposito’s 
Vervaldatum deposito € 500.000: 12-10-2019. Rentepercentage 0,05 %. 
 
 
[3] Vorderingen 
 
Vorderingen uit directe verzekeringen 
Dit betreffen de nog te ontvangen verzekeringspremies. 

Latente belastingen 
De hoogte van de latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering 
van de pensioenvoorziening en een vordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen. Deze laatst genoemde 
vordering wordt overgedragen aan de nieuwe entiteit. 
 
Overige vorderingen 
Het betreft hier voornamelijk een vordering op de rekening-courant N.V. Univé Schade. 
 

 [4] Overige activa 
 

 
De afschrijvingen zijn opgenomen in de bedrijfskosten. Univé Hollands Noorden U.A. beschouwt de boekwaarde  
gelijk aan de actuele waarde. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking. 
 

[5] Overlopende activa 
 
Het betreft hier nog te ontvangen intrest op obligaties en vooruitbetaalde bedragen. 

 

Materiële vaste activa Verbouwingskosten Kantoor- Computer- Vervoer- Totaal
huurpanden inventaris apparatuur middelen

Balans per 1 januari
Aanschafwaarde 319 82 8 173 582
Cumulatieve afschrijvingen -115 -64 -5 -126 -310

204 18 3 47 272
Mutaties 2018
Investeringen -               -               -               -               0
Desinvesteringen -               -               -               -15 -15
Afschrijvingen -45 -16 -2 -18 -81

-45 -16 -2 -33 -96
Balans per 31 december
Aanschafwaarde 319 82 8 32 441
Cumulatieve afschrijvingen -160 -80 -7 -18 -265

159 2 1 14 176
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[6] Eigen vermogen 

Het verloop van het Eigen Vermogen en de interne solvabiliteitseis zijn opgenomen in de toelichting op de  
enkelvoudige balans.  
 
[7] Technische voorzieningen  

 
 
 

Niet verdiende premies
Niet

verdiende
premies

Verloop 2018
Balans per 1 januari 1.157
Mutatie voorgaande jaren -1.157 
Opbouw 2018 1.207
Balans per 31 december 1.207

Verloop 2017
Balans per 1 januari 1.171
Mutatie voorgaande jaren -1.171 
Opbouw 2017 1.157
Balans per 31 december 1.157

Te betalen schaden/uitkeringen
Bruto Herver-

schade zekeringsdeel Totaal
Verloop 2018
Balans per 1 januari 1.821 -900       921
Mutatie voorgaande jaren -1.468 580         -888 
Opbouw 2018 498 -               498
Balans per 31 december 851 -320 531

Verloop 2017
Balans per 1 januari 1.351 -400 951
Mutatie voorgaande jaren -1.325 400         -925 
Opbouw 2017 1.795 -900       895
Balans per 31 december 1.821 -900 921

Verdeling per branche

Aandeel Aandeel
Bruto herverz. Netto Bruto herverz. Netto

Brand 402 -320 82 1.280 -900 380
Storm 30 -               30 73 -               73
UG 286 -               286 334 -               334
All-risk 25 -               25 28           -               28           
Glas 14 -               14 13 -               13
Overig 2 -               2 6 -               6
Interne schadebehandelingskosten 37 -               37 40 -               40
IBNR 55 -               55 47           -               47           

851 -320 531 1.821 -900 921

2018 2017
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Niet-verdiende premies  
De voorziening voor niet-verdiende premies is berekend naar evenredigheid van de nog niet verstreken risico - termijnen.  
De voorziening is gelijk aan de niet-verdiende bruto premies onder aftrek van vooruitbetaalde herverzekeringspremies 
(herverzekeringsdeel). De acquisitiekosten worden naar rato op de bruto premie in mindering gebracht. 
 
Voor te betalen schaden/uitkeringen 

De voorzieningen zijn afzonderlijk per post bepaald (kwalitatief).  
In de bruto voorziening voor te betalen schaden is een opslag voor interne schadebehandelingskosten opgenomen van  
€ 37.000 (2017: € 40.000 ).  
 
De voorziening voor schaden betreft de schaden die tot en met 31 december van het boekjaar zijn opgetreden en waarvan 
de schadeomvang per balansdatum nog niet vaststaat. In de voorziening is mede begrepen een bedrag aan nog niet gemelde 
schaden (Incurred But Not Reported). De voorziening wordt per individuele post geschat en is inclusief de in- en externe 
kosten verband houdende met de afwikkeling van de schade.  
 
Opbrengsten uit hoofde van verhaal worden niet meegenomen bij de bepaling van de voorziening voor schaden.  

Deze worden in aanmerking genomen bij realisatie. Het aandeel van herverzekeraars in de technische voorziening voor te 
betalen schaden is bepaald aan de hand van de lopende contracten en wordt op de balans in mindering gebracht op de 
technische voorziening. 

Toereikendheidstoets voorziening schade  

Wij hebben onze voorzieningen op kwantitatieve wijze op toereikendheid getoetst. De voorzieningen zijn gebaseerd op een 
beste schatting van de toekomstig  kasstromen. Hierbij vindt er geen discontering plaats van de kasstromen. De beste 
schatting van de schadevoorziening is gebaseerd op een kasstroom prognose op basis van een chainladder methodiek, 
aansluitend bij de methodiek zoals gehanteerd voor Solvency II berekeningen. De risicomarge is vastgesteld voor de 
schadevoorziening en is gebaseerd op een cost of capital methode waarbij de SKV voor het reserverisico, het tegenpartijrisico 
(niet zijnde het risico mitigerende effect als gevolg van herverzekering) en operationele risico per toekomstig jaar benaderd 
is. 
 
Op basis van de uitkomsten zijn wij van mening dat de opgenomen schadevoorziening toereikend is. 
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[8] Voorzieningen 
 
Voor pensioenen 
Vanaf 2014 geldt dat de volgende opbouw van de verplichting als volgt weer te geven is: 

 
In 2018 is de sterftetafel niet gewijzigd. 
 
Voor belastingen 
Deze voorziening heeft overwegend een langlopend karakter. 

Voor reorganisatie 
Deze voorziening is gevormd voor de aankomende reorganisatie. 

 

[9] Schulden 
 
Schulden uit directe verzekeringen 
De schuld aan directe verzekeringen heeft betrekking op schadebetalingen onderweg. 
 
 
Belastingen/pensioenen en premies sociale verzekeringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensioenvoorziening RJ271

Waarde voorziening begin boekjaar 1.335 1.340 1.413 597

- effecte rente 46 115 -18 36
- betaalde kosten -41 -42 -43 -20 
- effect kosten % -768 0
- effect mutaties in VVP ASR 13 1
- effect sterftetafel commercieel -2 
Mutatie boekjaar 5 73 -816 15

Waarde voorziening einde boekjaar 1.335 1.340 1.413 597 612

Disconteringsvoet ultimo jaar 2,25% 2,19% 1,83% 2,01% 1,77%

20182014 2015 2016 2017

2018 2017

Stand per 1 januari -         -         
Bij: Dotaties 236        -         
Stand per 31 december 236        -         

2018 2017

Omzetbelasting 5             3              
Loonheffingen, pensioenen en premies sociale verzekeringen 292        280        
Assurantiebelasting 89          82          

386        365        
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Overige schulden 

 
 

[10] Overlopende passiva 

 
Vooruit ontvangen verzekeringspremies 
Dit betreffen de in 2018 vooruit ontvangen verzekeringspremies met betrekking tot het jaar 2019. 
 
Voor niet-verdiende provisies 
Betreft  het niet-verdiende deel van de ontvangen beheer- en schadeprovisies en een deel in verband met terugboekrisico 
van afsluitprovisies bij levensverzekeringen. 

Overig 
Onder de overig nog te betalen bedragen zijn diverse reserveringen voor toekomstige posten verantwoord zoals de 
reservering voor provisie-afrekening NV Univé Schade, reservering vakantiedagen, vakantiegeld en 13e maand. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Huur gebouwen          Aanvangshuur op jaarbasis 
De volgende huurovereenkomsten zijn afgesloten:  Ingangsdatum  Duur per 1 januari 2018  
Huur pand: Wieringerwerf    1 januari 2014  10 jaar € 28.284 
Huur pand Schagen     1 september 2015  5 jaar € 23.760 
 
Bankgarantie 
Er is een bankgarantie bij de ABN AMRO afgegeven van  € 7.000 voor het huurcontract ten behoeve van het servicekantoor 
te Wieringerwerf . 
 
Terrorismepool 
Per 1 januari 2019 is het aandeel Brand van O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. gefuseerd met Univé Regio+ 
Brandverzekering N.V. Per 1 januari 2019 gaan deze entiteiten samen verder als Univé Noord-Holland Brandverzekeraar N.V. 
In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Noord-Holland Brandverzekeraar N.V. lid van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij 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 Noord-Holland Brandverzekeraar 
N.V. in deze eerste layer bedraagt € 90.245. In geval van een gedekte schade bij de NHT is dit het maximumbedrag dat Univé 
Noord-Holland Brandverzekeraar N.V. in enig jaar als gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade 
haar eigen polishouders of die van andere bij de NHT aangesloten verzekeraars treft. 
 

2018 2017

Accountantskosten 64          55          
Crediteuren 117        121        
Afrekening doorbelaste kosten Univé 239        296        
Rekening-courant verhouding derdenmaatschappijen 346        87          
Reorganisatievoorziening 236        -         
Overige schulden 300        245        

1.302    804        

2018 2017

Vooruitontvangen verzekeringspremies 2.805 2.388
Niet-verdiende provisies 512 491
Overig 402 441

3.719 3.320
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Niet uit de balans blijkende activa 
 
Geoormerkt vermogen (Voormalige o.v.m. Univé Her U.A. en Univé Stormher U.A.) 
Een deel van het vermogen van Coöperatie Univé U.A. (per 31 december 2017: € 56 miljoen)  is aangemerkt als ’geoormerkt 
vermogen’. Dit vermogen is afkomstig uit de voormalige Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen Univé Her U.A. en Univé 
Stormher U.A. Het aandeel van de voormalige leden van Her/Stormher is bepaald op basis van de verhouding van de door 
het desbetreffende lid in het boekjaar 2011 betaalde herverzekeringspremie. Het Bestuur van Coöperatie Univé 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 2018 bedraagt het aandeel van O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. in het geoormerkt vermogen   
€ 2.357.000 (31 december 2017: € 2.552.000). 
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Hieronder volgt een analyse van de uitloopresultaten van de gevormde voorzieningen voor te betalen schaden.  
De afloopstatistiek geeft inzicht in de uitloop van de gevormde voorziening per ultimo boekjaar. 
 

  

 

[11] Verdiende premies eigen rekening Wijziging
technische Verdiende

Ontvangen voorziening Uitgaande premies
bruto niet verdiende Verdiende herverzeke- eigen  

2018 premies premies premies ringspremie rekening

Brand/UG/Storm en glas 6.969 -50 6.919 1.547 5.372
Kosten Co-assurantie -48 -               -48 -               -48

6.921 -50 6.871 1.547 5.324
2017
Brand/UG/Storm en glas 6.555 14 6.569 1.505 5.064
Kosten Co-assurantie -43 -               -43 -               -43

6.512 14 6.526 1.505 5.021

[12] Schades eigen rekening
2018 2017

Bruto
Bruto Schade 3.444 2.621
Aandeel herverzekeraar
Aandeel herverzekeraar -601 -367

2.843 2.254

Afloopstatistiek bruto schaden
Schadejaar Voorziening Voorziening

brutoschaden Geboekte brutoschaden Uitloop- Uitloop-
ultimo vorig brutoschaden ultimo resultaat resultaat

boekjaar in boekjaar boekjaar 2018 2017

< 2014 1 0 1 0 -1
2015 2 2 0 0 28
2016 23 14 1 8 220
2017 1.708 1.276 351 81
2018 2.152 406
Interne schadebehandelingskosten 40 37
IBNR 47 55
Totaal 1.821 3.444 851 89 247
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Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de voorziening voor te betalen schaden voor de boekjaren 2017 en 2018 toereikend 
zijn geweest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afloopstatistiek netto schaden
Schadejaar Voorziening Voorziening

nettoschaden Geboekte nettoschaden Uitloop- Uitloop-
ultimo vorig nettoschaden ultimo resultaat resultaat

boekjaar in boekjaar boekjaar 2018 2017

< 2014 1 0 1 0 -1
2015 2 2 0 0 -5
2016 23 14 1 8 220
2017 808 675 31 102
2018 2.152 406
Interne schadebehandelingskosten 40 37
IBNR 47 55
Totaal 921 2.843 531 110 214
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Overige informatie 
 
Aantal werknemers 
Het gemiddelde aantal werknemers beliep in 2018 ca. 87 (2017: 93).  
Omgerekend naar F.T.E. bedroeg het gemiddelde aantal werknemers in 2018 67,8 (2017: 72,0) 
 
Bezoldiging bestuurders en commissarissen 
De individuele toelichting van de bezoldiging is achterwege gebleven, omdat O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. gedurende 
2018 statutair één bestuurder heeft en uit dien hoofd gebruikt maakt van de vrijstelling op basis van artikel 2:383 lid 1 BW.  
Ten laste van het boekjaar kwam ter bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen € 42.000 (2017: € 41.000). 
 
Huur 
Voor terreinen en gebouwen in eigen gebruik is een fictieve huur van € 206.000 (2017: € 213.000) toegerekend aan 
opbrengsten beleggingen en toegerekend aan huisvestigingskosten. Daarnaast is € 1.500  huur ontvangen van derden. 
 
Honorarium accountant 
Onder de overige kosten is € 119.451 (2017: € 88.426) opgenomen voor accountantskosten.  

 
 

[13] Bedrijfskosten

Niet Niet

Totaal Technisch technisch Totaal Technisch technisch

Acquisitiekosten 305 1.258 -953 290 1.202 -912

Personeelskosten
Salarissen 3.912 461 3.451 3.703 471 3.232
Sociale lasten 602 75 527 580 75 505
Pensioenlasten 603 75 528 557 75 482
Vrijval pensioenvoorziening 2 2 0 -816 -118 -698
Overige personeelskosten 617 89 528 709 85 624
Doorberekende personeelskosten -6 45 -51 0 25 -25

5.731 747 4.984 4.733 613 4.120

Afschrijvingen 57 4 53 105 12 93

Overige bedrijfskosten
Huisvestigingskosten 562 63 499 569 55 514
Kosten ICT/data/telecommunicatie 594 88 506 621 78 543
Kantoorkosten 67 7 60 78 8 70
Overige kosten 855 258 597 799 294 505

2.079 416 1.663 2.066 435 1.631

Totaal bedrijfskosten 8.172 2.425 5.747 7.194 2.262 4.932

2018 2017

2018 2017

Controle van de jaarrekening 95.251 66.646
Andere controleopdrachten 24.200 21.780

119.451 88.426



Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2018 
 

O.V.M. Univé Hollands Noorden - Pagina 36 
 

 

 
 

 

[14] Opbrengsten uit beleggingen

2018 2017
Opbrengsten uit andere beleggingen

Terreinen en gebouwen
Opbrengst kantoren 208 215

Overige beleggingen
Rente obligaties 37 45
Rente hypotheken / Leningen u/g 8 14
Rente deposito's op lange termijn 1 5

46 64

Waardeveranderingen van beleggingen
Niet gerealiseerde waarderingsverschillen kantoorpanden 58 -18
Niet gerealiseerde koersresultaten effecten -31 -6

27 -24

Beheerskosten effecten
Beheerskosten effecten -18 -19

Gerealiseerde resultaten op beleggingen
Gerealiseerde waarderingsverschillen kantoorpanden 0 0
Gerealiseerde koersresultaten effecten 2 5

2 5

265 241
Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt
naar technische rekening schadeverzekering -104 -116

161 125

[15] Provisie bemiddeling

Univé Verzekeringen
Univé Zorg (incl. vergoedingen UVM) 1.980 1.990
Univé Schade (incl. vergoedingen UVM) 2.303 2.206

4.283 4.196

Bemiddelingsprovisies derden maatschappijen 930 911

Mutaties voorziening terugboekrisico afsluitprovisies 0 2

Mutatie vooruitontvangen bemiddelingsprovisies
Provisies Univé Schade -8 -37
Provisies derden maatschappijen -13 -33

-21 -70

5.193 5.039
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[16] Directe beloningen bemiddeling

2018 2017

Advisering 79 69

[17] Netto-omzet minus directe kosten makelaardij

Omzet
Netto-omzet 518 605

Directe kosten -34 -38
484 567

[18] Bedrijfskosten bemiddeling (incl. makelaardij)

Doorberekende kosten niet-technische rekening
Acquisitiekosten -953 -912
Personeelskosten 4.984 4.120
Afschrijvingen 53 93
Overige bedrijfskosten 1.663 1.631
Totale bedrijfskosten 5.747 4.932

[19] Andere baten

Overige rentebaten
Mutatie geamortiseerde kostprijs personeels-
hypotheken 2 2
Rente bankrekeningen -16 -15
Overige rentebaten 1 1

-13 -12

Overige andere baten
Overige bijzondere baten 0 0

-13 -12
Toegerekend aan technische rekening 3 3

-10 -9
[20] Andere lasten

Overige rentelasten
Rente rekening-courant Univé (koepel) -1 -               
Termijntoeslag winstuitkeringen premierestitutie -               -               

-1            -               

Overige andere lasten
Overige bijzondere lasten 0

-1
Toegerekend aan technische rekening -               -               

-1 -               
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[21] Belastingen uit resultaat gewone bedrijfsuitoefening 

O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. vormt een fiscale eenheid in de zin van artikel 15 van de Wet Vennootschapsbelasting 
1969 met haar dochteronderneming S.C. Bakker Makelaardij Onroerend Goed B.V. 

Het fiscale resultaat van de fiscale eenheid O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. en de daarover verschuldigde 
vennootschapsbelasting is als volg berekend: 

 

De aanslagen zijn tot en met 2016 definitief vastgesteld. 
De effectieve belastingdruk over 2017 bedraag 14,29% (2017: 26,69%). De afwijking ten opzichte van de toepasselijke 
belastingdruk over 2018 van 25 % wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillen in de fiscale waardering van diverse 
balansposten en de fiscale verwerking van de bestede kosten via het geoormerkt vermogen. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Per 1 januari 2019 is het onderdeel Brand van O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. gefuseerd met Univé Regio+ 
Brandverzekering N.V. Per 1 januari 2019 gaan deze entiteiten samen verder als Univé Noord-Holland Brandverzekeraar N.V. 
 
Per 1 januari 2019 is het onderdeel Bemiddeling van O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. gefuseerd met Univé Regio+ B.V.  
Per 1 januari 2019 gaan deze entiteiten samen verder als Univé Noord-Holland Advies B.V. 
 
Per 1 januari 2019 is het onderdeel centrale dienstverlening van O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. gefuseerd met Univé 
Regio+ Organisatie B.V.  Per 1 januari 2019 gaan deze entiteiten samen verder als Univé Noord-Holland Organisatie B.V. 
 
Vervolgens is de rechtsvorm van O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. omgezet naar een coöperatie.  
Per 1 januari 2019 is deze coöperatie gefuseerd met Univé Regio+ Coöperatie B.V.  
Per 1 januari 2019 gaan deze entiteiten samen verder als Coöperatie Univé Noord-Holland U.A.  

Na balansdatum heeft het nieuwe bestuur besloten om het hoofdkantoor van Univé Hollands Noorden te Medemblik te 
verkopen. Het personeel in Medemblik is in februari 2019 in zijn geheel verhuisd naar het hoofdkantoor in Heerhugowaard. 

 

  

2018 2017

Resultaat voor belasting 250 1.082
Verschillen fiscale berekening -294 -1.140

-44 -58
Verrekenbaar verlies -44 -58
Belastbaar bedrag -               -               

Verschuldigde/te verrekenen belasting -               -               
Franchise geoormerkt vermogen 80 75
Mutatie latente belastingen -44 214
Belastingen 36 289
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ACTIVA
2018 2017

Beleggingen

Terreinen en gebouwen
Voor eigen gebruik 2.000 1.933

Deelneming in groepsmaatschappijen [1] 326 348

Overige financiële beleggingen
Obligaties 2.936 2.997
Vorderingen uit hypothecaire leningen 245 246
Deposito's 500 1.000

3.681 4.243
6.006 6.524

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekeringen 376 219
Latente belastingen 194 150
Belastingen en pensioenen 46 46
Overige vorderingen 934 187

1.550 602
Overige activa
Materiële vaste activa 129 216
Liquide middelen 8.812 8.394

8.941 8.610
Overlopende activa
Lopende rente 19 26
Overige overlopende activa 0 7

19 33

Totaal activa 16.516 15.769
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PASSIVA
2018 2017

Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve [2] 20 30
Overige reserves [3] 8.855 8.641

8.875 8.671
Technische voorzieningen
Voor niet verdiende premies 1.207 1.157
Voor te betalen schaden/uitkeringen
- Bruto 851 1.821
- Herverzekeringsdeel -320 -900

531 921
1.738 2.078

Voorzieningen
Voor pensioenen 612 597
Voor latente belastingen 13 18
Voor reorganisatie 236 0

861 615

Schulden
Schulden uit directe verzekering 25 11
Schulden uit herverzekeringen 30 80
Belastingen / pensioenen en premies
sociale verzekeringen 366 345
Overige schulden 917 665

1.338 1.100

Overlopende passiva 3.704 3.305

Totaal passiva 16.516 15.769
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TECHNISCHE REKENING
2018 2017

VERDIENDE PREMIES EIGEN REKENING

Brutopremies 6.921 6.512
Uitgaande herverzekeringspremies -1.547 -1.505
Wijziging technische voorzieningen niet
verdiende premies -50 14

5.324 5.021

TOEGEREKENDE OPBRENGST UIT BELEGGINGEN 104 116

OVERIGE TECHNISCHE BATEN EIGEN REKENING -3 -3

TOTAAL BATEN 5.425 5.134

SCHADES EIGEN REKENING

Bruto 3.444 2.621
Aandeel herverzekeraars -601 -367

2.843 2.254
WIJZIGING VOORZIENING VOOR TE BETALEN SCHADE

Bruto -970 469
Aandeel herverzekeraars 580 -500

-390 -31
2.453 2.223

WINSTDELING EN KORTINGEN 456 426

BEDRIJFSKOSTEN

Provisies en acquisitiekosten 1.258 1.202
Personeelskosten 747 613
Afschrijvingen 4 12
Overige bedrijfskosten 416 435

2.425 2.262

OVERIGE TECHNISCHE LASTEN EIGEN REKENING -               0

TOTAAL LASTEN 5.334 4.911

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING 91 223
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NIET-TECHNISCHE REKENING
2018 2017

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING 91 223

OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN
Opbrengsten uit deelnemingen 78 143
Opbrengst uit andere beleggingen
- terreinen en gebouwen 208 215
- overige beleggingen 46 64
Gerealiseerde winst op beleggingen 2 5

334 427
Beleggingslasten
Waardeveranderingen van beleggingen 27 -24
Beheerskosten effecten -18 -19

9 -42

Subtotaal 343 384
Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt
naar technische rekening -104 -116

238 268

ANDERE BATEN EN LASTEN
Provisie bemiddeling 6.439 6.225
Directe beloning bemiddeling 79 69

6.518 6.294
Bedrijfskosten bemiddeling (incl. makelaardij) -6.606 -5.729

-89 565

BEDRIJFSRESULTAAT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 240 1.056

Andere baten -10 -10
Andere lasten 0 -               

-10 -10
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITVOERING VOOR BELASTING 230 1.046
Belastingen uit resultaat gewone bedrijfsuitoefening -16 -253
RESULTAAT NA BELASTINGEN 214 793
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering en activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten 
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hieronder niet anders wordt vermeld. 

Beleggingen  

[1] Deelneming in groepsmaatschappijen 

Deze post betreft een kapitaaldeelname in S.C. Bakker Makelaardij Onroerend Goed B.V. te Schagen. 

 
Mutaties eigen vermogen 

[2] Herwaarderingsreserve 

De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de effectenportefeuille 

 

[3] Overige reserves 

 

 

Interne solvabiliteitsnorm  
In 2018 is de interne solvabiliteitseis gebaseerd op Solvency II grondslagen vastgesteld. Hiervoor is voor Univé Hollands 
Noorden een solvabiliteitsberekening opgesteld 
Er wordt uitgegaan van een interne norm voor solvabiliteit boven de 200%, oftewel een solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) 
groter dan 200%. 
Deze interne norm komt voort uit de verklaring minimumvereisten van de Univé Formule als kwalificatie voor een goede 
solvabiliteit. 
Door het hanteren van de norm van 200% voldoet UHN aan haar doelstelling om zo hoog mogelijk (cq minstens goed, 
grotendeels of geheel) te scoren op de onderdelen van de verklaring. 
 
 

2018 2017

Balans per 1 januari 348 305
Aandeel resultaat deelneming 78 143

426 448

Dividenduitkering -100 -100
Balans per 31 december 326 348

Effecten-
Gebouwen portefuille Totaal

Stand per 31 december 2017 0 30 30
Bij: mutaties onder aftrek van 25% vennootschapbelasting 8 -18 -10
Stand per 31 december 2018 8 12 20

2018 2017

Stand per 1 januari 8.641 7.848
Involge voorstel resultaatbestemming 214 793
Stand per 31 december 8.855 8.641
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De vereiste solvabiliteit voor O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. volgens de Solvency II wetgeving bedraagt € 4.309.000 
terwijl de aanwezige solvabiliteit (SII) ter dekking van de SolvabiliteitsKapitaal Vereiste (SKV) € 8.833.000 bedraagt. 
 
Onderstaand wordt het mutatieoverzicht tussen het kernvermogen volgens de jaarrekening grondslagen en  het 
kernvermogen volgens de SII grondslagen weergegeven; 

 
 
Waardering op marktwaarde 
Onderstaand een vaststelling van de verschillen tussen de jaarrekening-balans en de SII-balans. 
Met betrekking tot de activa: 
Alle balansposten behalve de vordering uit herverzekering en hypotheken zijn gewaardeerd op marktwaarde. Voor de 
balansposten die in de jaarrekening nominaal of op historische kostprijs zijn gewaardeerd is deze waardering de beste 
benadering van de marktwaarde op basis van de beschikbare gegevens.  
Met betrekking tot de passiva: 
De aanwezige balansposten staan al op marktwaarde, behalve de technische voorzieningen en voorziening voor latente 
belastingen.  
De technische voorziening bestaat uit een beste schatting en de risicomarge voor zowel voor de schade-als de 
premievoorziening. 
De voorziening latente belastingen is bepaald als waarderingsverschil tussen de fiscale waardering en de SII-waardering 
waarover in de toekomst nog fiscaal wordt afgerekend. Het is de voorziening voor uitgestelde belasting op de jaarrekening-
balans plus de verschillen tussen de jaarrekening en SII-waardering afgerekend tegen het geldende belastingpercentage. 
 
Solvabiliteitspositie Solvency II en solvabiliteitseis 
Onderstaand wordt de solvabiliteitspositie Solvency II en de specificatie van de interne solvabiliteitseis weergegeven. 
 

 
 
Voor verdere toelichting over de interne solvabiliteitseis en de streefsolvabiliteit wordt verwezen naar het kapitaalbeleid en 
de Eigen Risico Beoordeling die in 2018 is uitgevoerd. 
Bij een solvabiliteit per jaareinde groter dan 220% vindt onderzoek naar de mogelijkheid tot winstuitkering/premierestitutie 
plaats. 
Er moet in dat geval wel sprake zijn van de mogelijkheid om een substantiële premierestitutie uit te keren 
Hierbij wordt uitgegaan van de solvabiliteitsratio exclusief de aanpassing voor winstdeling en belastingen. 

2018
Jaarrekening kernvermogen 8.875
Beleggingen 2
Voorziening herverzekering -871
Verzekeringsverplichtingen 850
Latente belastingen 13
Overig -36
Solvency II kernvermogen na aanpassingen 8.833

Solvabiliteitspositie Solvency II 2018
Eigen vermogen 8.833
Solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) 4.309
Minimumkapitaalvereiste (MKV) 2.500
Solvabiliteitsratio 205%
Normsolvabiliteit 150%
Streefsolvabiliteit 200%

Risicocategorie Solvabiliteitseis
SCR marktrisico 775
SCR verzekeringstechnisch risico 2.985
SCR tegenpartij kredietrisico 1.316
Diversificatie-effect (totaalniveau) -973
BSCR 4.103
SCR operationeel risico 206

4.309
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Medemblik, 16 april 2019 
O.V.M. Univé Hollands Noorden U.A. 
 
 
 
 
___________________________________ 
Mevr. A. Goos  
(Raad van Bestuur) 
 
 
___________________________________ 
Mevr. Ir. M. Tiemstra 
(Raad van Bestuur) 
 
 
___________________________________ 
Dhr. E.A.M. Karregat 
(lid Raad van Commissarissen) 
 
 
___________________________________ 
Mw. J.M. van Duin  
(lid Raad van Commissarissen) 
 
 
___________________________________ 
Dhr. J.H.H. Tuijp 
(lid Raad van Commissarissen) 
 
 

___________________________________ 
Mw. M.H. van der Weit 
(lid Raad van Commissarissen) 
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Statutaire regeling omtrent resultaatbestemming 

Artikel 37 van de statuten luidt als volgt: 

Omtrent bestemming van een eventueel positief resultaat, besluit de Ledenraad op voorstel van het Bestuur, gehoord door 
de Raad van Commissarissen. Een overschot kan aan de brandleden worden uitgekeerd door middel van verrekening met de 
verschuldigde premie. 

 

Bestemming volledig saldo 

 

 

 

 

2018 2017

Toevoeging aan / afboeking van de overige reserves 214 793


