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Samenstelling bestuursorganen 

Gebaseerd op de situatie per 31 december 2013 

 

Raad van Commissarissen 

De heer A.S.M. Molenaar   Bergen  Voorzitter 

De heer E.A.M. Karregat    Edam  Vicevoorzitter 

De heer mr. H.F. Dijkstra   Purmerend Secretaris 

De heer drs. S.A. van Duin   Bergen 

 

Ledenraad 

Mevrouw drs. A.C.M. van Aert  Huisduinen 

De heer G. Bakker     Nieuwkoop 

De heer J. Bakker     Den Helder 

De heer G. Ballast     Alkmaar 

De heer C.H. Bos     Heerhugowaard  

Mevrouw S. Brandsma-van der Kloet Den Helder 

De heer A.J. van der Burg   Zuidschermer 

De heer J. Dogger     Zuid-Scharwoude 

De heer mr. M. van der Ent   Amsterdam 

De heer M.W. Jimmink    Krommenie 

De heer J.C. de Jong    Zevenhoven 

Mevrouw T.A. Knoop-van der Steege Zwolle 

De heer N. Koning     Oudorp 

De heer A.C. Koole     Uithoorn 

De heer A. van de Kreeke   Amsterdam 

De heer P.C. Nell     Ursem 

De heer H. Onderwater    Wormer 

Mevr. drs. M.H.P. van Onna   Den Ilp 

De heer A.P. Pereboom    Castricum 

De heer J. van der Straaten   Haarlem 

De heer A. Swiebel     Amstelveen 

De heer J. Tamis     Alkmaar 

De heer R. Velsink     Dalfsen 

Mevrouw E. Verhage    Heemskerk 

De heer G.J. de Vries    Oudendijk 

Mevr. P.J. de Wit     Zwaag 

Mevrouw M. van Wijk    Amsterdam 
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Raad van Bestuur 

De heer F.C.J. Admiraal    Limmen  Voorzitter 

De heer J.F. Kluin     Medemblik 

De heer mr. R.A. de Ruiter MMO  Haarlem 
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Verslag Raad van Bestuur 
 

Historie 
 

De Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Regio+ U.A., opgericht op 1 oktober 1985 door 

de toenmalige Onderlinge Ziektekostenverzekering Noord-Holland-Noord U.A., heeft als doel 

haar (aspirant-)verzekerden verzekeringsproducten en diensten aan te bieden met een goede 

kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. 

 

De bestuurlijke structuur kent een Raad van Commissarissenmodel. De dagelijkse leiding van de 

groep staat onder verantwoordelijkheid van het Bestuur, waarop toezicht wordt gehouden door de 

Raad van Commissarissen. Een afvaardiging van de leden wordt gevormd door een Ledenraad. 

Hierbij is beoogd de invloed van de leden op het beleid van de organisatie te versterken en 

effectiever te maken.  

Het werkgebied van Univé Regio+ beslaat de provincie Noord-Holland (met uitzondering van een 

deel van West-Friesland), het noordelijk deel van Zuid-Holland en Zwolle en omgeving. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Heerhugowaard.  

 

De Univé Organisatie 
 

Coöperatie Univé Regio+ U.A. is een zelfstandig bedrijf en maakt deel uit van een landelijk 

samenwerkingsverband van zelfstandige Regionale Univé’s (RU’s) die opereren in geografische 

werkgebieden. Deze RU’s zijn aangesloten bij Univé Verzekeringen.  

 

Univé Verzekeringen heeft haar zorgverzekeringen ondergebracht bij Coöperatie VGZ. 

Coöperatie VGZ levert onder licentie zorgverzekeringen onder het label Univé en is risicodrager 

voor deze zorgverzekeringen.  

 

Het samenwerkingsverband van RU’s biedt onder de merknaam ‘Univé’ exclusief brand-,  

schade-, en zorgverzekeringen aan. Een aantal van deze RU’s is gevestigd in aangrenzende 

regio’s. De contacten tussen deze RU’s verlopen in een collegiale sfeer. Er zijn ultimo 2013 16 

(2012: 21) RU’s met ca. honderdvijftig verzekeringskantoren verspreid over heel Nederland.  
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Missie, visie, strategie 

 
Missie 

Univé Regio+ is een coöperatieve aanbieder van brandverzekeringen en bemiddelaar in 

schadeverzekeringen en heeft één oogmerk, het belang van onze leden en klanten. Wij kiezen 

daarbij altijd voor individueel passende en goed betaalbare oplossingen. 

 

Visie & Strategie 

Univé Regio+ is een strategie voor de komende jaren aan het ontwikkelen. Dit traject moet leiden 

tot de versterking van onderscheidende kenmerken van Univé Regio+. Hierbij zijn, met input van 

ledenpanels, de kenmerken duidelijk advies, mensgerichtheid en gemak als klantwaarden 

benoemd.  

 

De strategie van Univé Regio+  richt zich op het realiseren van drie klantwaarden: 

 Mensgericht: Bij ieder contact ervaart de klant dat Univé hem vertrouwt en interesse in 

hem heeft. Niets is teveel, Univé neemt de tijd voor de klant en vraagt altijd naar wat hem 

beweegt of is overkomen 

 Duidelijk Advies: Bij Univé begrijpt de klant bij ieder contact direct wat de gevolgen van 

zorggebruik of een schade kunnen zijn en hoe hij deze kan beperken. Voor de klant is 

helder wat dit betekent voor zijn bestedingsruimte. 

 Gemak: Univé biedt de klant op een eenvoudige en snelle manier hulp met het oplossen 

van zijn vragen en problemen. Univé zorgt dat een schade sneller hersteld is dan de klant 

het zelf zou kunnen, als hij dat wil. 

 

De komende jaren zullen verschillende plateaus opgebouwd worden waarbij deze klantwaarden 

verder zullen worden versterkt.
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Resultaten 2013 
 

In 2013 is de economische situatie in Nederland niet verbeterd. De werkloosheid loopt op en door 

een onzekere toekomstige situatie blijft de consumptie dalen. De Nederlandse overheid heeft een 

fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen getroffen om het begrotingstekort te verlagen. Deze 

maatregelen zullen de koopkracht van de burger verder aantasten. Deze economische 

ontwikkelingen hebben ook zijn weerslag op de bedrijfsontwikkelingen bij Univé Regio+. 

Consumenten nemen meer risico door minder verzekeringen af te sluiten en de verzekerde 

sommen worden lager. Ook de verzekerde belangen bij burgers worden lager. Dit leidt tot een 

druk op de inkomsten en aantallen polissen bij Univé Regio+.  

 

Het resultaat van de Coöperatie Univé Regio+ is op een lager bedrag uitgekomen dan vorig jaar. 

De hogere schadelast bij brandverzekeringen in het laatste kwartaal van 2013 en enkele 

incidentele posten hebben geleid tot een resultaat na belastingen van € 745.420 negatief (vorig 

jaar € 1.661.952 positief).  

 

Het verzekeringstechnische resultaat van Univé Regio+ Brandverzekering N.V. stond fors onder 

druk. De schade-uitkeringen ten laste van het huidig jaar zijn gestegen van € 5.090.873 in 2012 

naar € 6.263.252 in 2013. Hiermee is het schadepercentage (schadelast ten opzichte van de 

premie-inkomsten) gestegen van 44% naar 53% in 2013. Dit was met name het gevolg van de 

drie stormen op 28 oktober en 5 en 24 december van 2013. Het bruto schadebedrag van deze 3 

stormen bedroeg € 1.465.000. Daarnaast deden zich nog enkele grote branden voor, ook in het 

laatste kwartaal van 2013. Het bruto schadebedrag van deze branden bedroeg € 1.000.000. 

Daarentegen is het premievolume Brand gestegen met ca. € 250.000. Met name het actief 

benaderen van leden met het PremieVoordeel Plan heeft tot deze groei geleid. Daarnaast heeft het 

omzetten naar de nieuwe brandproducten Super en Superieur geleid tot deze groei. Overige 

specifieke ontwikkelingen in de branche Brand worden verder in dit bestuursverslag toegelicht. 

 

Ultimo 2013 is de organisatorische ontvlechting tussen Coöperatie Univé Verzekeringen en 

Coöperatie VGZ formeel gerealiseerd. Diverse strategische en operationele overleggen dragen er 

nu zorg voor dat de Univé Zorgverzekeringen qua prijs en inhoud passend en op maat gemaakt 

worden binnen het productaanbod van Univé Verzekeringen.   

Het aantal basiszorgpolissen binnen het werkgebied van Univé Regio+ is in 2013 gedaald met 

3,7% naar 228.500 polissen. Met name het prijsaspect wordt bij het afsluiten van 

zorgverzekeringen steeds belangrijker, waarbij vergelijkingssites een dominante stempel drukken 

op de markt. Belangrijk element bij het Univé Zorgproduct is het ledencollectief voor de 

individueel particulier verzekerde. De hoogte van de korting op de basisverzekering is hierbij 

afhankelijk gesteld van het aantal schadeverzekeringen dat een verzekerde bij Univé heeft lopen. 

Daarnaast telt een zorgverzekering ook mee voor de hoogte van de korting op de 

schadeverzekeringen. Deze systematiek is voor Univé Regio+ commercieel gunstig en leidt tot 

een hoger behoud van het aantal schadeverzekeringen. De landelijke bereidheid van verzekerden 

om te veranderen van zorgverzekeraar is in de zorgperiode 2012-2013 met 7,2% wederom 

gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (6,0%). 
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Het aantal Univé variaverzekeringen is met 0,7% licht gegroeid. De verdiende provisie daalde 

echter met 1,4%. De daling van de provisie wordt met name veroorzaakt door een premiedaling in 

de branche motorrijtuigen. De concurrentie van autoverzekeringen in een krimpende automarkt is 

zeer groot. Daarnaast wordt het Nederlandse autopark steeds kleiner en lichter en wordt er langer 

met een auto doorgereden. Dit heeft een neerwaartse invloed op het premievolume.  

 

De inkomsten in de branche hypotheek/leven zijn gedaald van € 904.939 in 2012 naar € 862.391 

in 2013. Deze daling wordt met name veroorzaakt door minder economische activiteit in de markt 

voor hypotheken en levenproducten.  

 

De operationele bedrijfslasten zijn over nagenoeg de gehele linie ten opzichte van 2012 wederom 

gedaald. De totale bedrijfslasten zijn gedaald met € 655.109 naar € 18.122.965. Dit is exclusief de  

eenmalige afschrijving van de eigen panden ad € 1.687.954 in verband met de taxatie per 31 

december 2013.  

Medio 2013 is het laatste deel van het traject Focus Processen afgerond, hetgeen een reductie van 

4 FTE tot gevolg heeft gehad. Bij deze herinrichting is beoogd de organisatie klantvriendelijker te 

maken, waarbij tevens wordt beoogd de procesgang effectiever en efficiënter in te richten. Tevens 

is hierbij aandacht gegeven aan de voorbereidingen op Solvency II wetgeving. In totaal is het 

aantal FTE in 2013 gedaald met 10 naar 176 FTE.  

 

Ultimo 2013 is succesvol het backoffice systeem QIS van leverancier Quinity geïmplementeerd. 

Hiermee is een aanvang gemaakt met de volledige vervanging van de backoffice systemen binnen 

de Univé Organisatie. Dit proces zal naar verwachting 1½ jaar in beslag nemen. Hierbij zal Univé 

in staat zijn zich aan te passen aan de veranderende markten en kan er organisatie-breed een 

efficiencyslag doorgevoerd worden welke ook van invloed zal zijn op Univé Regio+. 

In 2013 is een aanvang gemaakt met het herijken van de strategie, waarbij gebruik is gemaakt van 

de consultants van IG&H. De uitwerking van dit traject is zelfstandig opgepakt door Univé 

Regio+. Met dit traject wordt beoogd invulling te geven aan de veranderende markten en 

consumentengedrag. Het strategietraject zal enkele jaren in beslag nemen en zal invloed hebben 

op de organisatie-inrichting en klantcontactstrategie. Aangezien dit traject ook wordt doorlopen 

bij de Centrale Organisatie en de RU’s, zal hierbij waar mogelijk aansluiting worden gezocht.  

   

Univé Regio+ kent een prudent beleggingsbeleid, waardoor koersontwikkelingen in de 

aandelenmarkt nauwelijks invloed hebben op het financiële resultaat van Univé Regio+. 

Uitgangspunt is vermogensbehoud. In het beleggingsbeleid is onder meer vastgelegd dat 

uitsluitend wordt belegd in beleggingen met een zeer laag risicoprofiel. Hierbij heeft Univé 

Regio+ met name gestreefd naar spreiding van het vermogen over diverse financiële instellingen, 

waarbij met name wordt belegd in spaarrekeningen, deposito’s en obligaties. Vanaf medio 2012 

zijn de rentes op liquide middelen gaan dalen. Doordat Univé Regio+ relatief veel liquide 

middelen heeft op spaarrekeningen en deposito’s is een gemiddeld resultaat op het belegde 

vermogen behaald van 1,7% (vorig jaar 3,4%).  

 

Overige specifieke ontwikkelingen van genoemde bedrijfsactiviteiten zijn verder in dit verslag 

weergegeven. 
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Regionale benadering 

Een onderdeel in de strategie van Univé Regio+ is de inrichting van regio’s. Hoofdlijn van dit 

beleid is dat het grote werkgebied van Univé Regio+ wordt ingedeeld in kleinere, lokaal 

herkenbare werkgebieden, waarbij de Univé vestiging een prominente positie inneemt. Het 

hoofdkantoor in Heerhugowaard ondersteunt deze regio's. Om de regio’s en de winkels daarin een 

grotere betrokkenheid te geven in het werkgebied, is in 2013 een aanvang gemaakt met het 

decentraliseren van werkzaamheden van het hoofdkantoor naar deze regio’s. Waar mogelijk 

worden klantcontacten, zoals telefonie, behandeld in  deze regio’s in plaats van centraal op het 

hoofdkantoor. Aan deze ontwikkeling zal de komende jaren verder invulling worden gegeven. 

Een belangrijke rol in dit beleid is hierbij weggelegd voor de regiomanager, die vanuit een grote 

betrokkenheid Univé Regio+ in de lokale samenleving profileert.  

Ultimo 2013 zijn 10 regio’s ingedeeld: Den Helder, Hoorn, Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk 

(HAL), Noord Kennemerland, Haarlem, Amsterdam, het Groene Hart, Zaanstreek, Waterland en 

Zwolle. Een regiomanager stuurt 1 à 2 regio’s aan.  

Ter ondersteuning van de strategie worden vestigingen door een andere inrichting 

laagdrempeliger gemaakt. Tevens worden faciliteiten beschikbaar gesteld om de zelfredzaamheid 

van de klant voor eenvoudige schadeproducten te bevorderen. De vestigingen dienen zichtbaar te 

zijn in de regio. Jaarlijks worden enkele vestigingen getransformeerd . Dit heeft ertoe geleid dat 

in 2013 de vestiging in Purmerend is gemoderniseerd.  

 

Ultimo boekjaar zijn winkels gevestigd in de volgende plaatsen: Alkmaar, Den Helder, Hoorn, 

Heerhugowaard, Limmen, Heemskerk, Haarlem, Amsterdam, Mijdrecht, Nieuwkoop, Wormer, 

Zaandam, Stompetoren, Purmerend, Landsmeer, Volendam en Zwolle.  

 

Ledenbeleid 

Ook in 2013 is er vanuit de Missie invulling gegeven aan het ledenbeleid van Univé Regio+. Dit 

heeft geresulteerd in de volgende zaken: 

 

 Steuntjes in de rug. Mede op basis van input van de Ledenraad heeft iedere regio een 

drietal steuntjes (bijdragen aan lokale maatschappelijke doelen) uitgezet. In totaal zijn 30 

steuntjes in de rug verstrekt, met een totale waarde van € 60.000. Deze steuntjes zijn in de 

regio onder regie van de regiomanager uitgereikt. Hier is veel publiciteit aan gegeven.  

 Ledenvoordeelprogramma. Via de website van Univé Regio+ is aandacht gegeven aan het 

uitgebreidere ledenvoordeelprogramma. Zo konden leden andere leden diensten met 

voordeel aanbieden. Mede op verzoek van onze leden zijn ook brandblussers met korting 

aangeboden. 
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Om meer focus te creëren op het Ledenbeleid en de continuïteit van dit Ledenbeleid in de 

toekomst te kunnen waarborgen, is ultimo 2013 het Univé Regio+ Ledenfonds opgericht. Hierbij 

is het Ledenbeleid uit de operationele bedrijfsvoering gehaald, zodat er meer focus op het 

Ledenbeleid kan worden gecreëerd. In dit Ledenfonds zullen diverse activiteiten worden 

uitgevoerd ten behoeve van de Leden van Univé Regio+. De gelden in dit fonds kunnen worden 

aangewend ten behoeve van preventie en voorlichting van Leden op brandgebied. Om de 

betrokkenheid van de Leden binnen het fonds te waarborgen, bestaat het bestuur uit 3 

Ledenraadsleden, 1 lid van de Raad van Bestuur en 1 lid van de Raad van Commissarissen. Om 

activiteiten in 2014 substantieel mogelijk te maken, is in de balans per 31 december 2013 van 

Univé Regio+ een reservering opgenomen van € 100.000 ten behoeve van dit fonds. 

 

Governance 

Univé Regio+ heeft in 2013 veel aandacht geschonken aan de implementatie van Solvency II 

wetgeving en met name aan de invulling van de sleutelfuncties Compliance, Risicomanagement, 

Audit en Actuarieel. Alle sleutelfuncties zijn binnen Univé Regio+ ingevuld, waarbij de 

Actuariële functie op contractbasis met een externe partij is ingevuld. Evenals de Audit functie 

zal deze functie met ingang van 2014 centraal gecoördineerd en continu worden ingevuld. Univé 

Regio+ ligt hiermee op koers om gereed te zijn met de implementatie van Solvency II die door de 

wetgever vooralsnog gesteld is op 1 januari 2016. Omdat de wet- en regelgeving, alsmede de 

maatschappelijke normen continu in beweging zijn, zijn deze aandachtsgebieden binnen Solvency 

II van groot belang voor Univé Regio+. Periodiek wordt intern een compliance rapportage 

opgesteld, waaruit alle gewijzigde wet- en regelgeving blijkt en de impact die dat heeft binnen 

Univé Regio+. 

Daarnaast heeft Univé Regio+ in 2013 haar gecombineerde ORSA en Kapitaalbeleid opgesteld, 

welke beoordeeld is door De Nederlandsche Bank (DNB). Hieruit is gebleken dat het kapitaal van 

Univé Regio+ ruimschoots voldeed aan de normen die gesteld worden in zowel Solvency I als 

Solvency II.  

 
Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ook in 2013 toegenomen. Univé 

Regio+ heeft wederom meegedaan aan het self-assessment van de AFM. 

 

De heer Kraakman (Raad van Commissarissen) heeft de organisatie op 4 november 2013 

verlaten, evenals de heer Kluin (Raad van Bestuur)  die de organisatie na dit boekjaar zal verlaten. 

Wij zijn beiden veel dank verschuldigd voor de inzet en betrokkenheid die zij voor Univé Regio+ 

hebben gehad.  

 

In 2013 is er uit hoofde van de toezichtsrol geen direct contact geweest met DNB. Wel is er 

vanuit Univé Regio+ veelvuldig contact geweest met DNB over de ontwikkelingen binnen Univé 

Regio+ en met name over de wijzigingen binnen de Raad van Bestuur en Raad van 

Commissarissen.  
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Ledenraad 

 

De Raad van Bestuur hecht grote waarde aan haar Ledenraad die zorg draagt voor de 

vertegenwoordiging van de brandleden. Er waren ultimo 2013 27 Ledenraadsleden actief.  

 

Er zijn in 2013 3 reguliere Ledenraadvergaderingen gehouden, te weten op 18 maart, 13 mei en 

op 4 november. De belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen zijn geweest: 

 

o Vaststellen Jaarrekeningen 2012 Coöperatie Univé Regio+ U.A. en Univé Regio+ 

Brandverzekering N.V. ; 

o Voorstel tot verlening van decharge aan Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen voor het gevoerde beleid cq. het gevoerde toezicht; 

o Voorstel tot verwerking resultaat (winstbestemming) en voorwaarden tot premierestitutie;  

o Herbenoeming van de externe accountant KPMG voor 2014;  

o Halfjaarcijfers 2013; 

o Herijking Ledenbeleid; 

o Beleid van de Coöperatie en belangrijke ontwikkelingen, zoals het traject 

Waardepropositie en het traject inzake het herijken van de strategie;  

o Ontwikkelingen centrale organisatie Univé; 

o Partiële wijzigingen van de statuten Coöperatie Univé Regio+ U.A.; 

o Toelichting op de voordracht benoeming van statutair bestuurders; 

o Toelichting ten aanzien van de door DNB vereiste geschiktheidstoets van RvC-leden; 

o Profiel en deskundigheidsmatrix Raad van Commissarissen; 

o Voorzitterschap Ledenraad. 

 

In de Ledenraadvergadering van 13 mei 2013 zijn de jaarrekeningen 2012 van de Coöperatie 

Univé Regio+ en Univé Regio+ Brandverzekering N.V. goedgekeurd. Hierbij waren tevens de 

externe accountants de heren A.J.H. Reijns en J. Vos van KPMG aanwezig. 

 

Op 13 mei 2013 zijn 5 Ledenraadsleden herkozen, te weten mevrouw S. Brandsma-van der Kloet 

en de heren J.C. de Jong, A. Pereboom, A. Koole en G. Bakker.  

 

Aansluitend op de Ledenraadsvergadering van 13 mei heeft de Algemene Ledenvergadering van 

Univé Regio+ plaatsgevonden. 

 

Op 4 oktober 2013 heeft het Ledenraaduitje plaatsgevonden. Hierbij is onder leiding van 

Ledenraadslid de heer Van der Straaten de stad Haarlem bezocht en heeft de Ledenraad een door 

een medewerker van de regio Haarlem verzorgd orgelconcert in de Bavokerk bijgewoond. 
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In de Ledenraadvergadering van 4 november 2013 zijn de Ledenraadsleden akkoord gegaan met 

de voorgestelde partiële wijzigingen van de statuten van de Coöperatie Univé Regio+. Deze 

wijzigingen zijn voortgekomen vanuit de fusieafspraken tussen Univé Regio+ en Univé 

Stellingland waarin is vastgesteld dat Univé Regio+ voldoet aan de eisen van de zgn. 

structuurregime. Er is sprake van een structuurregime als in 3 opeenvolgende jaren de Coöperatie 

een bepaalde grootte bereikt; een vermogen van minimaal € 16 miljoen, er sprake is van een 

wettelijk verplichte OR en minimaal 100 werknemers kent. Als consequentie hiervan volgt een 

statutenwijziging conform de wettelijke daaraan gestelde eisen.  

 

Vanuit de in 2012 gestarte Werkgroep Herijken Ledenbeleid, waarin naast een afvaardiging van 

de Raad van Commissarissen, namens de Ledenraad de heren A. van der Burg en G. Ballast aan 

deelnamen, is in de Ledenraadvergadering van 4 november 2013 het voorstel aangenomen tot 

Herijking Ledenbeleid. Een van de belangrijkste uitgangspunten van dit herijkte Ledenbeleid, het 

oprichten van de Stichting ‘Univé Regio+ Ledenfonds’, is per 31 december geëffectueerd. Het 

Stichtingsbestuur zal gevormd worden door 5 bestuurders, t.w. 3 bestuurders vanuit de 

Ledenraad, 1 bestuurder vanuit de Raad van Commissarissen en 1 bestuurder vanuit de Raad van 

Bestuur.  De Stichting beoogt met haar fondsen de continuïteit van activiteiten voor en door leden 

te waarborgen. 
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Bedrijfsontwikkelingen 
 

Brandverzekeringen 

De brandactiviteiten zijn ondergebracht in Univé Regio+ Brandverzekering N.V. Verzekerden met 

een inboedel- en/of opstalverzekering kunnen lid worden van de Coöperatie Univé Regio+.  

 

Het technisch resultaat van de brandverzekeraar is lager uitgevallen dan verwacht. De 

premiegroei is lager dan verwacht (circa € 205.000). Daarnaast is de schadelast circa € 760.000 

hoger dan verwacht.  

 

Instroom nieuwe verzekeringen 

Totaal is over 2013 het polisbestand gegroeid met 1.350 brandverzekeringen (1,5%). De groei 

vlakt af, in 2012 was er namelijk nog een groei van 2,1% (1.900 polissen). De totale premiestand 

is hiermee ultimo 2013 uitgekomen op € 12.067.098.  

 

Hoge schadelast 

De schade-uitkeringen ten laste van het huidig jaar zijn gestegen van € 5.090.873 in 2012 naar 

€ 6.263.252 in 2013. Het schadepercentage (schadelast ten opzichte van de premie-inkomsten) is 

nog steeds fors met 53% over 2013 (2012: 44%). Het begrote schadepercentage voor 2013 

bedroeg 45%. 
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Schadecategorieën 

Er worden vier schadecategorieën onderscheiden:  

 De categorie “Brand”: omvat alle schades aan Inboedel en Opstal welke zijn veroorzaakt 

door brand in het opstal.  

 De categorie “Uitgebreide Gevaren” : is een restcategorie waar de meeste schadegevallen 

in terecht komen. Te denken valt aan waterschades als gevolg van lekkage van een 

wasmachine, schade als gevolg van inbraak, etc.  

 De categorie “Storm” : behelst uiteraard alle schades die zijn veroorzaakt door storm. Het 

KNMI bepaalt of er sprake is van een storm (kracht 7 op de windschaal van Beaufort). De 

categorie “Catastrofe” ziet toe op dekking bij extreme weersituaties.  

 De categorie “Glas” : ziet toe op alle glasschades aan het opstal, voor zover niet 

veroorzaakt door één van de andere categorieën. Dit betreft veelal kleinere 

schadebedragen.  

 

Brand 

Het netto schadebedrag is gedaald van € 1.503.329 (2012) naar € 1.436.061. In 2013 zijn er in 

totaal 9 grote brandschades gemeld (> € 25.000) met een totaal netto schadebedrag van circa 

€ 940.000. Er waren 4 schades boven het eigen behoud (€ 175.000). Het totale bruto-

schadebedrag van deze 4 schades bedraagt circa € 1.000.000. Het aantal meldingen is gedaald met 

ruim 33%, van 368 in 2012 naar 246 in 2013. 

 

UG (uitgebreide gevaren) 

Binnen de branche UG is het netto schadebedrag uitgekomen op € 3.483.638. Dit is een stijging 

ten opzichte van het bedrag in 2012 (€ 3.089.561). In 2013 is er 1 grote UG-schade gemeld        

(> € 25.000) met een netto schadebedrag van circa € 60.000. Het aantal meldingen is gestegen 

naar 4.883 in 2013 (2012: 4.199).  

 

Storm 

Onze Onderlinge heeft in 2013 2.079 stormschademeldingen in behandeling genomen met een 

totale schaderaming van € 994.574. Een sterke stijging van het schadebedrag ten opzichte van 

2012, toen er 462 stormschades werden gemeld met een totale schadelast van € 128.058. Het 

hoge schadebedrag in 2013 was met name het gevolg van de drie stormen op 28 oktober en 5 en 

24 december van 2013. Het bruto schadebedrag van deze 3 stormen bedroeg € 1.465.000. In 2013 

zijn er geen grote stormschades gemeld (> € 25.000). 

 

Glas 

Het netto schadebedrag in 2013 (€ 348.979) is gedaald (6%) ten opzichte van het bedrag in 2012 

(€ 369.925). Het aantal meldingen is ook gedaald (5%) van 1.312 meldingen in 2012 naar 1.247 

meldingen in 2013.  
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Standenregister per 31 december (premie voor pakketkorting) 

 

 Bruto premie in euro’s   Verzekerd kapitaal x € 1.000 

 2011  2012  2013  2011  2012  2013 

            

Brand 5.622.733  5.648.442  5.713.297  10.675.697  10.966.886  11.219.162 

Storm 1.057.532  1.078.959  1.105.074  10.570.523  10.866.681  11.125.118 

Uitgebr. gevaren 3.980.664  4.066.713  4.190.855  10.304.226  10.613.848  10.876.093 

Catastrofe 4.858  6.042  6.018  977  1.287  1.363 

Glas 973.967  1.015.579  1.052.454  6.315.318  6.613.536  6.870.710 

            

Totaal 11.639.754  11.815.735  12.067.698       

            

            

Bedragen x € 1000 11.276
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Gemiddeld bruto-schadebedrag per branche
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De branche brand is niet opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat door jaarlijks enkele grote 

schades er geen conclusie kan worden getrokken uit het gemiddelde schadebedrag.

Brandportefeuille  

 

Schadeaantallen 

  

 

Netto schadebedrag in euro’s 

Branche 2011  2012  2013  2011  2012  2013 

            

Brand 302  368  246  1.185.785  1.503.329  1.436.061 

Uitgebreide gevaren 3.090  4.199  4.883  2.574.141  3.089.561  3.483.638 

Storm 299  462  2.079  220.919  128.058  994.574 

Glas 1.146  1.312  1.247  297.400  369.925  348.979 

            

Totaal 4.837  6.341  8.455  4.278.245  5.090.873  6.263.252 
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Bemiddelingsactiviteiten 

 

Het aantal levens- en schadeverzekeringen dat via onze bemiddeling is ondergebracht, is in het 

boekjaar toegenomen tot 311.123 (toename 1.693, 0,5%). De groei van Univé-variapolissen 

bedraagt 1.758 (+0,7%). Het aantal zorgpolissen via onze bemiddeling is gedaald van 171.330 in 

2012 tot 166.235 ultimo 2013 (-3,0%). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De provisie-inkomsten uit bemiddelingsactiviteiten zijn gedaald van € 14.834.553 in 2012 tot      

€ 14.435.674 in 2013 (daling 2,7%).  

Hieronder een overzicht van de wijzigingen in absolute getallen en percentages: 

 

 

 Provisie 2013 Provisie 2012 Wijz. 

absoluut 

Wijz. in % Inkomsten 

in % van de 

branche 

      

Univé Varia 6.691.199 6.812.923 -121.724 -1,8% 46% 

Univé Zorg 5.421.291 5.604.000 -182.709 -3,3% 38% 

Derden Varia 1.460.793 1.512.691 -51.898 -3,4% 10% 

Hypotheek/leven 862.391 904.939 -42.548 -4,7% 6% 

      

Totaal 14.435.674 14.834.553 -398.879 -2,7% 100% 
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Personeel en Organisatie 

 

Algemeen 

In 2013 werd het tweede deel van de reorganisatie ‘Focus Processen’ uitgevoerd waarmee in 2012 

was gestart. Dit deel van de reorganisatie richtte zich op de administratieve processen binnen het 

Verzekeringsbedrijf. Het anders organiseren van het werk en het deels overgaan van werk naar de 

centrale organisatie leidden  ertoe dat het werk van 4 medewerkers kwam te vervallen. Deze 

medewerkers hebben onder andere een outplacementtraject aangeboden gekregen. Hiermee zijn 

de wijzigingen in de organisatie, als gevolg van de fusie in 2011 afgerond. Het Sociaal Plan, wat 

éénmaal verlengd was tot 31 december 2013, is definitief afgelopen.  

 

Instroom en doorstroom 

De organisatie startte op 1 januari 2013 met 220 medewerkers. Op 31 december 2013 waren er 

208 medewerkers in dienst. In totaal kwamen er 13 medewerkers in dienst en gingen er 25 

medewerkers uit dienst. Het personeelsbestand van Univé Regio+ is in 2013 met 5,5% afgenomen 

en kwam uit op 176 fte. In 2013 zijn er 10 medewerkers intern veranderd van functie. 89% van de 

medewerkers had in 2013 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 11% een contract voor 

bepaalde tijd. Eind 2013 werkt 58% van de medewerkers parttime, minder dan 38 uur per week. 

 

Organisatie  

In 2013 stond de consolidatie van de doorgevoerde wijzigingen als gevolg van Focus Processen 

centraal. Hierbij is beoogd proceseigenaarschap en riskmanagement in de bestaande manier van 

aansturen te integreren. Resultaten van deze wijzigingen zijn een betere beheersing van de 

kwaliteit van de interne processen. 

 

Het kwaliteitsbureau, opgericht om de afdelingen te ondersteunen bij het verbeteren van de 

kwaliteit van het werk, heeft de introductie en het functioneel beheer van het Feeddex 

meetsysteem gerealiseerd. Ook is door deze afdeling een klachtenstructuur opgezet, waarbij onder 

andere een team met klachtenbehandelaars en twee coördinatoren aan het werk zijn gegaan.  

Een andere belangrijke wijziging die de hele organisatie heeft geraakt was de afschaffing van de 

variabele beloning. Univé Regio+ vindt dat variabele beloning niet meer past bij de manier 

waarop zij wil belonen en voorkomt hiermee mogelijke schijn van perverse prikkels in de 

advisering.  

 

Eind 2013 ging Insite live. Insite is een (geautomatiseerd) onderdeel van het 

Personeelsinformatiesysteem van AFAS waarmee medewerkers en leidinggevenden toegang 

hebben tot een deel van hun gegevens. Daarnaast kunnen declaraties digitaal worden ingediend, 

adreswijzigingen worden doorgegeven en andere mutaties efficiënter worden verwerkt.  
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Opleidingen 

In 2013 volgden 73 medewerkers een vakinhoudelijke opleiding. De officiele Wft-opleidingen 

werden daarbij het meest gevolgd. Ook hebben alle medewerkers meegedaan aan een workshop 

rond de waardepropositie. Daarbij stond centraal wat het belang is van de waardepropositie voor 

onze dienstverlening en werd, onder andere door bezoeken aan winkels,  ingezoomd op het 

belang van klantgerichtheid en medewerkergerichtheid. In het verlengde daarvan is aandacht 

besteed aan de interne mensgerichtheid. Leidinggevenden volgden een training waarbij het geven 

van feedback centraal stond en zijn daarna met alle medewerkers in gesprek gegaan. Vraag aan de 

medewerkers was om aan te geven in hoeverre het gedrag van de leidinggevende voor de 

medewerker mensgericht was.   

 

Andere incompanyopleidingen hadden als thema omgaan met agressie, EHBO voor medewerkers 

op de vestigingen en een training voor gastvrouwen. Een apart project was het aanbieden van 

opleidingen in het kader van duurzame inzetbaarheid. In de Cao van 2013 is de afspraak 

opgenomen dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid zou stellen om een opleiding te 

volgen in het kader van duurzame inzetbaarheid. In samenspraak met medewerkers en in 

samenwerking met verschillende opleiders is een divers programma aangeboden aan 

medewerkers. Thema’s waren b.v. Timemanagement, Effectief omgaan met werkdruk en 

Assertief optreden, Klantgericht communiceren, Social Media, diverse MS Officepakketten en 

Zakelijk Engels.  

 

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim is in 2013 flink gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren en kwam uit op  

4,11% exclusief zwangerschapsverlof. In 2012 bedroeg het verzuim 5,7%, wat nagenoeg net zo 

hoog was als in het jaar 2011. Daarvoor lag het verzuim lager  (2010 3,7%, 2009 4,3%). Het 

ziekteverzuim inclusief zwangerschap bedroeg 4,5%. In 2013 waren minder medewerkers dan 

vorig jaar langdurig ziek. De gemiddelde verzuimduur daalde van 16 dagen in 2012 naar 12 

dagen in 2013. De meldingsfrequentie bleef met een gemiddeld aantal melding van 1,22 per jaar 

nagenoeg gelijk aan 2012.  
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Periodiek arbeids- en gezondheidskundig onderzoek 

In 2013 vond voor de laatste keer het Periodiek Arbeids- en Gezondheidskundig Onderzoek 

(PAGO) plaats in delen. Vanaf 2015 voeren wij het PAGO één keer in de 3 jaar uit en bieden dit 

niet meer groepsgewijs aan. De bevindingen uit het PAGO zijn dan minder groepsgebonden en 

kunnen eenvoudiger worden vertaald naar verbeteractiviteiten. 

 

Negenentwintig medewerkers deden mee. Het onderzoek bestond uit: 

1. Breed gezondheidskundig onderzoek door middel van vragenlijsten gericht op gezondheid.  

2. Biometrisch onderzoek.  

3. De verplichte PAGO elementen uit de RI&E (Risico Inventarisatie en –evaluatie), gerelateerd 

aan specifieke arbeidsrisico’s rondom beeldschermwerk/RSI (binoptometrisch onderzoek). 

 

Samengevat zijn n.a.v. de resultaten meerdere medewerkers doorverwezen naar de huisarts of 

andere behandelaars m.b.t. de volgende constateringen: 

 Verminderd gezichtsvermogen. 

 Afwijkende bloed- en urine uitslagen. 

 

Tevens hebben medewerkers adviezen gekregen met betrekking tot overgewicht en een meer 

gezonde levensstijl. 
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Medezeggenschapsorgaan 
 

De samenstelling van de Ondernemingsraad bestond eind 2013 uit: de heer H. Jansen (voorzitter), 

de heer P. Meijns (vicevoorzitter), mevrouw A. Bijnsdorp (secretaris), de heer P. Schilder, de 

heer E. Ruitenberg-Elders, de heer M. Baas, de heer P. van der Roest, mevrouw P. Haemers-

Bakker en mevrouw C. Stelling-Pieters. 

 

De Ondernemingsraad is in het voorjaar van 2013 in haar samenstelling gewijzigd. De heer P. 

Wortel heeft formeel per 1 augustus  2013 het bedrijf verlaten, de door hem ingenomen OR 

positie is per 1 mei vacant gekomen. Conform de verkiezingsuitslag uit 2012 heeft mevrouw A. 

Bijnsdorp deze vacature per 23 mei in de OR ingevuld en vervult zij de rol van Secretaris van de 

Ondernemingsraad.  Deze functie werd voorheen door de heer Ruitenberg-Elders binnen de OR 

uitgevoerd. 

 

Op 31 januari 2013 heeft een afvaardiging van de Raad van Commissarissen, te weten de heer 

Molenaar (voorzitter), de heer Karregat (vicevoorzitter) en de heer Dijkstra (secretaris) de formele 

overlegvergadering OR-Directie bijgewoond. Tijdens deze overlegvergadering is er door de 

voorzitter Raad van Bestuur, de heer Admiraal, een toelichting gegeven over het verwachte 

bedrijfsresultaat over 2012 en een toelichting t.a.v. de prognose bedrijfsresultaat 2013. 

Op 23 mei 2013 heeft de Ondernemingsraad het officiële jaarverslag 2012 in ontvangst genomen.  

De Ondernemingsraad is in deze overlegvergadering geïnformeerd over hetgeen in 2013 en verder 

de belangrijkste bedrijfsontwikkelingen zullen zijn, zoals de vervanging van de backoffice 

systemen Siemens en TIA door Quinity en de verdere uitwerking van de Waardepropositie. 

Tevens is in deze overlegvergadering uitvoerig stilgestaan bij de noodzaak tot een verdere 

beheersing van de interne bedrijfskosten en is de voortgang van Solvency II in deze 

overlegvergadering toegelicht.  

In maart 2013 heeft de Ondernemingsraad een Aanvulling op de Adviesaanvraag Focus Processen 

ter informatie ontvangen. Deze aanvulling heeft betrekking op gemaakte afspraken vanuit de 

Adviesaanvraag van november 2011 waarbij per 1 juni 2013 4 functies binnen het 

Verzekeringsbedrijf vervallen waardoor medewerkers per die datum boventallig werden 

verklaard. 

In mei 2013 is een instemmingsverzoek aan de Ondernemingsraad verstuurd inzake de 

ingebruikname van het Klantenfeedbacksysteem Feeddex. De Ondernemingsraad heeft ingestemd 

met het gebruik van dit Klantenfeedbacksysteem tot 31 december 2013. 

 

In november 2013 is een instemmingsverzoek gedaan inzake het aanpassen van de 

Pensioenregeling als gevolg van veranderende fiscale wetgeving. 

 

In 2013 hebben er vijf reguliere overlegvergaderingen OR-Directie plaatsgevonden. Hierbij zijn 

onderwerpen besproken als vestigingenbeleid, sluiting winkel Krommenie, herinrichting 

telefonie, toelichting uitslag gehouden Medewerker Tevredenheid Onderzoek 2012, 

schaderesultaat, zorgpiek 2013 – 2014, ICT problematiek. Diverse gastsprekers zijn uitgenodigd 

om over deze onderwerpen aan de Ondernemingsraad een toelichting te verzorgen.  
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In 2013 is in het kader van de harmonisatie arbeidsvoorwaarden gesproken over de 13e maand 

uitkering. Dit traject zal in 2014 worden vervolgd.  

 

In september 2013 is gestart met een 4-wekelijks informeel overleg tussen Ondernemingsraad en 

Directie. In dit informele overleg worden o.a. personeelsregelingen voorgelegd en besproken. Op 

deze wijze kunnen regelingen meer adequaat en tijdig behandeld worden,  waardoor een 

eventueel vereist instemmingstraject van de Ondernemingsraad ook sneller doorlopen kan 

worden.  Tevens worden deze informele overlegvergaderingen gebruikt om de Ondernemingsraad 

op de hoogte te houden van ontwikkelingen dan wel van de voortgang van een aantal lopende 

trajecten, zoals herijking strategietraject, opstellen Balanced Score Card, halfjaarcijfers 2013 en 

de voortgang inzake de bevindingen vanuit de 1-meting Compliance zoals deze door het bureau 

Heathfield begin 2013 is uitgevoerd.  

Tijdens de op 27 september 2013 gehouden Roadmap bijeenkomst van Ondernemingsraad en 

Raad van Bestuur is de door IG&H uitgevoerde analyse inzake de te herijken strategie 

gepresenteerd en toegelicht.   

 

In 2013 zijn 9 personeelsregelingen ter instemming voorgelegd aan de OR, zoals 

opleidingsbeleid, agressieprotocol en protocol ongewenst gedrag, variabele werktijden, premie 

aanbrengen nieuwe medewerker, ouderschapsverlof, levensloopregeling en beoordelingsregeling.  

 

De Raad van Bestuur heeft de constructieve wijze waarop zij met de Ondernemingsraad in 2013 

heeft samengewerkt gewaardeerd.  
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Vooruitzichten 2014 
 

2014 zal wederom een uitdagend jaar worden. Door lastige economische ontwikkelingen, in 

combinatie met een veranderende marktomgeving, zullen consumenten kritischer dan voorheen 

hun verzekeringspakket beoordelen en afsluiten. Dit zal leiden tot een versterking van de 

concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen op het aspect ‘prijs’ en een verhoogde risico 

acceptatie bij de klant door het verminderen van het aantal verzekeringen, verlagingen van 

dekkingen of het verhogen van het eigen risico. Derhalve zal Univé Regio+ door moeten gaan op 

de ingeslagen weg om een unieke propositie in de markt te creëren.  

 

Bij deze waardepropositie zal verder worden gebouwd op de regionale strategie vanuit het 

strategietraject dat in samenwerking met IG&H is opgesteld. Doel is een onderscheidende positie 

op de markt te creëren, zodat meer toegevoegde waarde voor de leden geboden kan worden ten 

opzichte van concurrerende partijen. Hierbij zal tevens aandacht worden geschonken aan moderne 

communicatiemiddelen en een andere manier van het meten van de klantbehoeften. Door middel 

van een klantmeetsysteem worden resultaten en effecten gemeten en waar van toepassing 

processen bijgestuurd.  

Ook zal de regionale strategie van Univé Regio+ verder worden ontwikkeld en zal waar mogelijk 

de waardepropositie leiden tot een toename van de klantenbinding. Dit zal naar verwachting, in 

combinatie met een strategie waarbij de klant centraal staat, leiden tot een versterkte klantrelatie. 

Tevens staat in het bedrijfsplan omschreven dat groei en behoud zullen worden bewerkstelligd 

door middel van een verdere polisverdieping bij onze bestaande klanten en tevens door  

vergroting van de klantloyaliteit.  

 

De economische situatie zal zich naar verwachting in 2014 licht herstellen. De koopkracht van de 

Nederlandse burger zal echter nog niet verbeteren; lastenverzwaringen vanuit de overheid en een 

relatief hoge werkloosheid blijven een drukkend effect hebben op de consumptieve bestedingen. 

In de Eurozone kan voorzichtig worden gedacht aan herstel van de economie. Deze groei zal 

echter te beperkt zijn om de hoge werkloosheid te laten dalen. De Euro lijkt in rustiger vaarwater 

gekomen, waardoor de rentes in de Eurozone laag blijven, ook in de PIIGS-landen (Portugal, 

Italië, Ierland, Griekenland en Spanje). Deze lage rentes hebben ontegenzeggelijk invloed op de 

beleggingsresultaten van Univé Regio+. Aangezien wordt belegd in vastrentende waarden met 

lage risico’s, zullen de beleggingsopbrengsten verder dalen. Dit vooruitzicht zal echter geen reden 

zijn om een minder prudent beleggingsbeleid te voeren. 

 

Ook de verzekeringssector wordt geconfronteerd met stringentere eisen die door de 

toezichthouders worden gesteld. Univé Regio+ staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche 

Bank (verzekeringsbedrijf) als de Autoriteit Financiële Markten (bemiddelingsbedrijf). Beide 

toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan de interne bedrijfsvoering. Deze komen met name 

tot uitdrukking in de Solvency II-regelgeving. Deze regelgeving is weliswaar uitgesteld tot 2016; 

DNB heeft aangegeven dat zij bepaalde belangrijke onderdelen van Solvency II toch eerder wil 

implementeren.  
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De gehele Univé organisatie heeft zich geconformeerd aan de volwaardige Solvency II-

uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben betrekking op de hoogte en samenstelling van het 

vermogen (Pilar I), de integere en beheerste bedrijfsvoering (Pilar II), waaronder specifieke 

Solvency II-functies en de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) en tenslotte de 

rapportagevereisten (Pilar III). De voortgang en het resultaat van dit proces worden op centraal 

niveau gecoördineerd. Univé Regio+ ligt op koers om ruimschoots en tijdig aan de gestelde eisen 

te voldoen. 

 

Als gevolg van de nog steeds lastige economische vooruitzichten is het bedrijfsplan van Univé 

Regio+ gericht op behoud van de bestaande portefeuille, kostenreductie en implementatie van de 

strategie. De verwachting is dat het groeipercentage in polissen minimaal zal zijn.  

 

In 2014 zal veel aandacht worden besteed aan de herinrichting van de organisatie. Deze 

herinrichting is enerzijds gebaseerd op het nieuwe systeem QIS van Quinity en anderzijds op de 

veranderende markten. Ultimo 2013 is binnen het nieuwe systeem QIS het vernieuwde 

autoproduct succesvol geïmplementeerd. In combinatie met een verbeterde premiestelling zal dit 

organisatorisch veel impact hebben op de organisatie, aangezien dit systeem gebaseerd is op 

straight through process uitgangspunten waarbij de zelfredzaamheid van de klant sterk wordt 

verbeterd. De uitrol van dit systeem over de gehele organisatie met al haar producten zal naar 

verwachting in 2015 afgerond zijn. In aansluiting op de introductie van dit nieuwe systeem zullen 

de organisatiestructuur en de aansturing hier binnen herijkt worden. Dit zal moeten leiden tot een 

slagvaardigere en professionelere organisatie die op effectieve wijze belangrijke uitdagingen 

krachtiger kan aanpakken.  

 

2014 zal ook in het teken staan van stimulering van Univé producten en het ontwikkelen van 

vaardigheden van medewerkers om service, adviesvaardigheden en klantbeleving op een hoger 

niveau te brengen. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar retentie op Zorgverzekeringen en 

het verbeteren van de klantcontactstrategie rondom het zorgproduct. 

 

In de branche Brand zal verder worden gegaan met het huidige beleid van het converteren van de 

portefeuille naar het huidige Superproduct en in afwachting van de vernieuwde brandproducten 

die in 2015 in QIS worden geïmplementeerd. Daarnaast blijft schadepreventie en schadesturing 

zeer belangrijk. Het Kwaliteitsbureau zal hierbij structureel de kwaliteit van de brandportefeuille 

auditen.  

Het eigen behoud voor schades eigen rekening wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het 

statistische optimum dat geldt voor de brandportefeuille van Univé Regio+. Dit betekent voor 

2014 dat het eigen behoud voor de branche brand inclusief uitgebreide gevaren € 175.000 per 

risico blijft en het risico voor storm per gebeurtenis wordt verhoogd naar € 2.050.000 (was 

€ 1.600.000).  

 

Voor hypotheek- en levenproducten is voor 2014 een lagere opbrengst begroot. De markt voor 

levenproducten krimpt als gevolg van economische ontwikkelingen en stringentere regelgeving 

voor de uitgifte van hypotheken; daarnaast zullen doorloopprovisies vanuit in het verleden 

gesloten producten verder afnemen. Aangezien provisies op complexe producten vanaf 2013 niet 

meer toegestaan zijn, biedt Univé Regio+ dergelijke producten nu aan op basis van een vast tarief. 
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De verwachting is dat de prijsconcurrentie van deze producten sterk zal toenemen; de vraag naar 

complexe producten zal beperkt blijken in combinatie met veel aanbod van adviseursdiensten. Per 

1 januari 2014 heeft Univé Regio+ haar kleine portefeuille van 2e pijler pensioencontracten 

overgedragen aan pensioenadviesbureau 100% Helder. Deze overdracht is met alle klanten van 

Regio+ en in het bijzijn van 100% Helder besproken. Er is sprake van een ‘warme’ overdracht, 

die is gesteund door alle betrokken klanten.  

 

Voor wat betreft de varia inkomsten is een lichte daling geprognosticeerd. De economische 

situatie leidt er toe dat consumenten verzekeringen kritisch tegen het licht houden. Verhogingen 

van het (eigen) risico en een daling van het aantal verzekerde auto’s (tot 2015 wordt een daling 

van het Nederlandse wagenpark van 2% verwacht) leiden ertoe dat premievolumes eveneens 

zullen dalen. De concurrentie in met name de branche autoverzekeringen is de afgelopen jaren 

zeer hevig gebleken. Met de introductie van het nieuwe systeem QIS zullen tevens de 

premiestellingen aangepast worden. De verwachting is dat Univé hiermee haar 

concurrentiepositie zal verbeteren.  

 

De zorgperiode 2013 - 2014 kende een iets lager percentage (ca. 5,7%) overstappers van 

zorgklanten dan verwacht. Met name de verlaagde premies leidden ertoe dat er ten opzichte van 

voorgaande jaren relatief minder overstappers waren. Ook premies van de labels van Univé waren 

marktconform gedaald. Persoonlijk contact met haar leden op zorgavonden en speciale 

zaterdagopenstellingen hebben tot veel aanloop bij Univé Regio+ geleid. Daarentegen blijft de 

slagkracht en de financiële ruimte voor commerciële acties door de wijze van samenwerken met 

Coöperatie VGZ te beperkt om de heftige zorgmarkt krachtig te benaderen. Hierdoor is tijdens de 

zorgpiek beperkte marketingaandacht geconstateerd aangaande het Univé zorgproduct. In 2014 

zal vanuit Univé Regio+ veel aandacht worden gegeven aan retentie op zorgverzekeringen. Op 

voorhand is echter niet te voorspellen welke effecten die extra aandacht in het zorgseizoen 2014-

2015 zullen opleveren. Voorzichtigheidshalve wordt daarom uitgegaan van een lichte daling van 

het aantal zorgverzekerden en dito inkomsten. 

 

In 2014 zal weer verder aandacht worden gegeven aan de werkzaamheden en aanwezigheid in de 

regio’s, waaronder het decentraliseren van werkzaamheden. Vestigingen zijn bij Univé Regio+ 

een belangrijke factor om het dichtbij-gevoel expliciet zichtbaar te maken. De vestigingen in 

Alkmaar en Limmen zullen conform het nieuwe winkelconcept worden ingericht.  

 

Binnen de Univé-organisatie vinden veel fusies en samenwerkingsvormen plaats tussen RU’s. In 

voorkomend geval zal Univé Regio+ hier ook open voor staan, indien dit leidt tot efficiënter 

bedrijfsprocessen, een robuuster operationeel resultaat of indien dit de marktbewerking kan 

bevorderen.  
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Samengevat kan worden gesteld dat 2014 een zeer uitdagend jaar zal worden in de verdere 

ontwikkeling van Univé Regio+. De inrichting van de organisatie zal nader worden bezien om 

deze effectiever en efficiënter te maken. De implementatie van QIS zal hierop een belangrijke 

invloed hebben. Dit nieuwe geautomatiseerde systeem zal moeten leiden tot een herinrichting van 

de organisatie, waardoor operationele kosten kunnen worden verlaagd en de kwaliteit van de 

dienstverlening wordt verhoogd. Daarnaast zal veel aandacht worden gegeven aan de 

implementatie van de strategie, waaronder de waardepropositie, teneinde de unieke positie van 

Univé als traditionele aanbieder van verzekeringen en financiële diensten te versterken.  De 

begroting van 2014 geeft een positief beeld met positieve cijfers. Het resultaat uit het 

verzekeringsbedrijf kan hier door onverwachte schades echter een belangrijke invloed op hebben.  
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Toepassing Governance Principes 
 

Voor de toepassing van de Governance Principes wordt verwezen naar bijlage I. Daarnaast zijn de 

Governance Principes terug te vinden op de website http://www.univeregioplus.nl/jaarverslagen/ 
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Risicomanagement 

 

Om de risico’s die Univé Regio+ loopt te onderkennen, te beheren en te beheersen, wordt een 

stelsel van systemen, procedures, rapportages en controles gehanteerd. Het afgelopen jaar zijn er 

stappen gezet om de risico’s in kaart te brengen en te monitoren. Vanuit het proces ‘Focus 

Processen’ zijn alle processen hernieuwd in kaart gebracht, waarbij specifiek is gekeken naar de 

administratieve organisatie en interne controles.  

 

De risico’s binnen Univé Regio+ worden beheerd op basis van het ‘three Lines of defence model’.  

 De eerste ‘line of defence’ wordt beheerd door de lijnorganisatie. Vanuit de afdelingen 

worden interne controlemaatregelen en steekproeven uitgevoerd ten behoeve van een 

adequate bedrijfsvoering. 

 De tweede ‘line of defence’ betreft de risicomanager die de afdelingen ondersteunt en 

adviseert bij de integratie van processen in de organisatie. 

 De derde ‘line of defence’ betreft de auditor die periodiek de effectiviteit van de interne 

processen en controles beoordeelt. 

 

Bij Univé Regio+ is de tweede line of defence vertegenwoordigd door het Riskteam. In dit 

Riskteam zijn vertegenwoordigers van diverse risico’s binnen Univé Regio+ opgenomen. In 2013 

zijn met behulp van een externe consultant (BDO) alle risico’s binnen Univé Regio+ vastgesteld, 

beoordeeld en gewogen. Hieruit is een risicoprofiel opgesteld. Risico’s worden door het Riskteam 

gemonitord en er worden voorstellen voor audits voorbereid om risico’s te beheersen. Deze audits 

kunnen zowel intern (kwaliteitsteam) als extern (interne auditfunctie) uitgezet worden. 

De interne auditfunctie (de derde line of defence) is geoutsourced aan de Centrale Organisatie. In 

2013 zijn audits uitgevoerd op het gebied van Zorgplicht en de Interne Controle Organisatie.   

 

Risico’s kunnen worden onderverdeeld in het marktrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en het 

verzekerings(technisch)risico. De risico’s die voortvloeien uit verzekeringsproducten hebben 

betrekking op de toereikendheid van de verzekeringspremies en de voorzieningen met betrekking 

tot de verzekeringsverplichtingen en vermogenspositie, alsmede de onzekerheid met betrekking 

tot het toekomstig rendement op investeringen van de verzekeringspremies. Het vermogen van de 

groep is met name ondergebracht in de Coöperatie Univé Regio+ en Univé Regio+ 

Brandverzekering N.V.  
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In 2013 heeft Univé Regio+ een gecombineerd Kapitaalbeleid en ORSA-rapportage opgemaakt. 

Deze rapportage is verplicht ten behoeve van DNB. Uit deze rapportage blijkt dat Univé Regio+ 

ook bij calamiteiten kan voldoen aan al haar verplichtingen. Het Kapitaalbeleid dient in 2014 te 

worden goedgekeurd door de Ledenraad.  

Vooruitlopend op de Solvency II-eisen is, in overleg met DNB, door de Centrale Univé 

Organisatie bepaald dat de brandverzekeraars van de Regionale Univé’s (in casu Univé Regio+ 

Brandverzekering N.V.) een solvabiliteit dienen aan te houden van 130% van de Solvency Capital 

Requirement (SCR). Intern wordt bij Univé Regio+ een solvabiliteitsnorm aangehouden van 

150%. 

 

 

Heerhugowaard, 22 april 2014 

 

 

Raad van Bestuur 

 

F.C.J. Admiraal mr. R.A. de Ruiter MMO 
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Bericht van de Raad van Commissarissen 
 

De Raad van Commissarissen (‘de Raad’) heeft kennis genomen van het jaarverslag van de 

Coöperatie Univé Regio+ U.A. over het boekjaar 2013 en heeft de jaarrekening over 2013 

goedgekeurd. De jaarrekening is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een 

accountantsverklaring voorzien. De Raad adviseert de Ledenraad de jaarrekening vast te stellen 

en het resultaat conform het voorstel van de Raad van Bestuur in mindering te brengen van de 

algemene reserves.  

 

Wijze van functioneren  

De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de Coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast 

staat de Raad de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad 

zich naar het belang van de Coöperatie, de medewerkers, de leden en de met haar verbonden 

ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Coöperatie 

betrokkenen af.  

 

Toezicht  

Het toezicht van de Raad betreft onder andere:  

 realisatie van doelstellingen van de Coöperatie;  

 strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;  

 opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;  

 proces van financiële verslaglegging;  

 naleving van de wet- en regelgeving;  

 ledenbeleid en verhouding met de leden; en  

 de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.  

 

Nadere regels omtrent de wijze van vergaderen, de besluitvorming en de werkwijze zijn 

vastgelegd in de statuten van de Coöperatie en het reglement van de Raad.  

 

Activiteiten in 2013 

De Raad is ook in 2013 weer frequent bijeen geweest. Naast de reguliere vergaderingen waren er 

ook aanleidingen voor speciale bijeenkomsten. Er waren niet-reguliere bijeenkomsten voor het 

bespreken van een project dat gericht was op de ‘1-meting Compliance’, nadat er een aantal jaren 

geleden nulmetingen waren gedaan. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het bureau 

Heathfield. Er is in 2013 ook veel tijd besteed aan de strategische keuzes waar Univé Regio+  als 

onderneming voor staat. Hier is ook in een niet-reguliere bijeenkomst uitvoerig over gesproken. 

Verder is er naast de vele reguliere zaken tevens gesproken over de nieuwe analyse van het 

kostprijsmodel, is het ledenbeleid opnieuw vorm en inhoud gegeven en hebben de financiële 

instellingen die Univé Regio+ begeleiden bij haar beleggingsactiviteiten aan de Raad van 

Commissarissen gerapporteerd.   
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De regelmatig wijzigende regelgeving, sterk veranderende marktomstandigheden en aanpassingen 

in de organisatie maken het besturen en derhalve ook het toezicht houden een steeds complexere 

zaak. De Raad heeft in 2013 drie keer een vergadering bijgewoond van de Ledenraad tezamen 

met de Raad van Bestuur. Daarnaast waren er in 2013 zeven reguliere vergaderingen van de Raad 

samen met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad eveneens zeven keer intern overleg 

gevoerd zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.  

 

Tevens zijn er andere bijeenkomsten geweest waarbij de Raad geheel of gedeeltelijk aanwezig 

was zoals onderstaande tabel weergeeft. 

 

Extra overleg van en met leden RvC heeft plaatsgevonden op: 

7 maart Bijeenkomst DNB inzake deskundigheid 

8 maart Bijeenkomst UC voor alle bestuurders van de RU’s (RvC, RvB) 

22 maart Bespreking 1-meting compliance in bijzijn van bureau Heathfield. 

27 juni 

2 juli 

27 augustus 

Bijeenkomsten inzake de aanscherping strategie door IG&H 

28 maart Themabijeenkomst bij UC waar alle RvC leden aan hebben deelgenomen 

22 mei Gesprek/training met de heer Karregat inzake Herverzekeren en risicobeheersing 

27 juni 
De heer Karregat heeft een lunchbijeenkomst bijgewoond waarin het Nieuwe 

Verdienmodel gedetailleerd met de Financieel Specialisten is doorgenomen 

6 februari 

10 oktober 

Bijeenkomsten werkgroep Herijking Ledenbeleid waar de heer Karregat zitting in heeft 

(gehad) 

26 oktober Bespreking vacature lid RvC (dhr. van Duin, Karregat en Dijkstra) 

29 oktober Gesprek tussen enkele leden RvB en RvC (dhr. van Duin, Molenaar en Dijkstra) 

31 oktober Themabijeenkomst in Leusden door UC waar de heer Karregat aan heeft deelgenomen 

3 december Selectiegesprekken met kandidaten vacature lid RvC 

Divers 
De voorzitter heeft in 2013 tussentijds regulier veelvuldig informeel overleg met de 

bestuursvoorzitter gehad 

Divers 
Vergaderingen met ACS m.b.t. objectief vaststellen deskundigheids-/geschiktheidsmatrix 

en persoonlijkheidsprofielen waarbij alle commissarissen aanwezig waren 

 

 

Een belangrijk onderwerp waar de Raad veel tijd aan heeft besteed, is de voorbereiding op de 

geschiktheidstoetsing van de individuele leden van de Raad door De Nederlandsche Bank 

(‘DNB’). Behalve dat kandidaten voor (her)benoeming door DNB individueel geschikt moeten 

worden geacht, dient er ook een balans te zijn binnen de gezamenlijke ervaring en kennis van de 

Raad. Dat betekent dat een goede kandidaat voor de Raad toch door DNB ongeschikt kan worden 

bevonden, indien er geen goede balans is in de Raad. 

 

Het ondernemingsprofiel, de risico’s en de gezamenlijke kennis en ervaring van de Raad dienden 

te worden vastgesteld en geïnventariseerd. Verder hebben de leden van de Raad zich tevens 

individueel voorbereid op het toetsingsgesprek. In de eerste maanden van 2014 zal de eerste 

toetsing plaatsvinden. 
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 Opnieuw is er veel aandacht besteed aan bijeenkomsten in het kader van permanente educatie. Zo 

zijn er verschillende leden van de Raad aanwezig geweest bij seminars of opleidingen van DNB, 

FOV en andere instellingen, waarbij vaak nieuwe wet- en regelgeving als onderwerp centraal 

stonden. Vanwege de drukke werkzaamheden was er voor de meeste leden van de Raad wat 

minder tijd beschikbaar voor verdere opleidingen. De tijdsbesteding van de Raad is de laatste 

jaren overigens vanwege alle bovengeschetste ontwikkelingen steeds meer geworden.  

 

Andere belangrijke onderwerpen, die op de agenda hebben gestaan van de vergaderingen van de 

Raad van Commissarissen zijn:  

 herijking van het ledenbeleid; 

 de impact van de marktontwikkelingen en de wet/ en regelgeving op de strategie van de 

 onderneming; 

 nieuw Verdienmodel;  

 de veranderingen in de Centrale Organisatie van de Coöperatie Univé; 

 de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden;  

 de jaar- en kwartaalcijfers; 

 de begroting 2014; 

 de Corporate Governance van de onderneming;  

 de investeringen; 

  omzetting naar structuurvennootschap (1 juli 2013) met daarbij de bijbehorende wijzigingen 

 in statuten; 

 goedkeuren en vaststellen Kapitaalbeleid (gezamenlijk Audit/RvC); 

 goedkeuren en vaststellen Audit en Risk Charter; 

 voordracht benoeming accountant voor 2013 opstellen en voorleggen aan Ledenraad; 

 procedure en werving nieuwe commissaris.  
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Tijdens de gezamenlijke vergadering van de Raad en de Raad van Bestuur op 1 juli 2013 hebben 

alle betrokkenen in aanwezigheid van de Compliance Officer de Eed of Belofte afgelegd.  

De heer Kraakman heeft in 2013 te kennen gegeven dat hij zich niet beschikbaar stelde voor een 

herbenoeming in 2013. Vanwege zijn drukke werkzaamheden en andere activiteiten ontbreekt 

hem de tijd om nog langer verbonden te blijven aan de onderneming. Hij heeft zich meer dan 26 

jaar ingezet voor de onderneming, aanvankelijk als bestuurslid en later, vanaf 2005 als lid van de 

Raad. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de 

onderneming.  Met inachtneming van het vertrek van de heer Kraakman ziet de samenstelling van 

de Raad van Commissarissen en de aandachtsgebieden per lid er als volgt uit: 

 

             Primair            Secundair 

Voorzitterschap A.S.M. Molenaar E.A.M. Karregat 

Compliance/juridische zaken H.F. Dijkstra S.A. van Duin  

Risk management E.A.M. Karregat S.A. van Duin  

Bedrijfsvoering / ICT E.A.M. Karregat H.F. Dijkstra 

Financiën / Audit S.A. van Duin  E.A.M. Karregat 

Personeelszaken / beloningen H.F. Dijkstra A.S.M. Molenaar 

Marketing / verkoop A.S.M. Molenaar Nieuw lid 

Verzekeringstechnische zaken Nieuw Lid E.A.M. Karregat 

 

In 2013 heeft er opnieuw een evaluatie van de Raad plaatsgevonden. Een en ander is conform de 

Beleidsregel Geschiktheid 2012 van DNB en AFM als ook de Governance principes voor 

verzekeraars. In 2012 is er voor deze evaluatie een externe deskundige ingeschakeld, enerzijds 

vanwege de expertise op dit gebied, maar anderzijds ook ter objectivering van het proces en de 

conclusies. Al eerder was besloten om bij deze evaluaties een keer per drie jaar een externe 

deskundige in te schakelen, derhalve is de evaluatie in 2013 door de Raad zelf gedaan. 

 

Commissies  

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies benoemd, te weten een Auditcommissie en 

een Remuneratiecommissie. Voor elk van deze commissies zijn reglementen opgesteld die 

bepalen wat de rol van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar 

taak uitoefent.  
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Auditcommissie  

De Auditcommissie bestaat per 31 december 2013  uit de heren S.A. van Duin, voorzitter, E.A.M. 

Karregat, lid en H.F. Dijkstra,  lid. Door het vertrek van de voormalig adviseur de heer Van den 

Berge is de heer Dijkstra in het jaar 2013 op tijdelijke basis tot de Auditcommissie toegetreden.  

 

De taken van de Auditcommissie zijn onder meer: 

 het monitoren van het verslaggevingsproces; 

 het monitoren van de doeltreffendheid van de interne beheerssystemen; 

 het monitoren van de wettelijke controle van de jaarrekening; 

 het beoordelen van de onafhankelijkheid en het functioneren van de externe accountant. 

De Auditcommissie is in 2013 vijf keer bijeen geweest, t.w. op 12 februari, op 27 juni, op 10 

oktober, op 8 november en op 16 december 2013. Op 15 april heeft er een gezamenlijke 

RvC/Audit commissievergadering plaatsgevonden.  

 

Tijdens deze bijeenkomsten zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 bespreken van het accountantsverslag met KPMG 

 bespreken van de jaarrekeningen van Univé Regio+ en aangesloten ondernemingen; 

 bespreken van het controleplan opgesteld door KPMG; 

 bespreking van de managementletter 2013; 

 bespreking risicomanagement in aanwezigheid van BDO adviseurs en het risicoteam van 

Univé Regio+; 

 bespreking interne audit, de opzet (auditcharter) en het proces van het auditplan tezamen met 

de interne auditor vanuit  de Centrale Organisatie; 

 voortgang Compliance inzake de inrichting van Compliance, Compliance rapportage en de 

incidentrapportages; 

 voortgang van de opvolging aanbevelingen vanuit de managementletter; 

 bespreking plan van aanpak implementatie Solvency II; 

 bespreking in aanwezigheid van BDO adviseurs van het vast te stellen kapitaalbeleid; 

 bespreking ICT situatie en problematiek Univé Regio+ en de briefwisseling daarover met de 

centrale Univé organisatie; 

 formalisering van de voordracht van de benoeming KPMG als accountant voor de komende 

drie jaar aan de Ledenraad; 

 goedkeuren en vaststellen van het Audit en Risk charter in een gezamenlijke RvC/Audit 

commissievergadering op 15 april 2013; 

 goedkeuren en vaststellen van het Kapitaalbeleid.  

Bij 2 Audit commissievergaderingen zijn de heren A.J.H. Reijns en J.N. Vos van KPMG 

aanwezig geweest. Er hebben geen gesprekken met de toezichthouders DNB of AFM 

plaatsgevonden. 
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Remuneratiecommissie  

De Remuneratiecommissie, bestaande uit de heer H.F. Dijkstra (voorzitter), de heer C.J.M. 

Kraakman (lid) en de heer A.S.M. Molenaar (lid), richt zich ter voorbereiding van de Raad van 

Commissarissen op de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het 

management team. Daarnaast stelt de Remuneratiecommissie onder andere de selectiecriteria en 

benoemingsprocedure op van commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur. De 

Remuneratiecommissie heeft in 2013 drie bijeenkomsten gehouden en heeft buiten deze formele 

bijeenkomsten veelvuldig informeel overleg gevoerd en telefonisch en via e-mail contact gehad. 

De bijeenkomsten stonden allen in het teken van de werving en selectie van een nieuw lid voor de 

Raad van Commissarissen. 

De Remuneratiecommissie is door de Raad van Bestuur geïnformeerd over het beloningsbeleid 

binnen de organisatie en de relevante ontwikkelingen ter zake. Het afgelopen jaar was het laatste 

jaar van het beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur, zoals dat in 2011 

was vastgesteld. Er hebben in 2013 geen functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur 

plaatsgevonden. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen  

Overeenkomstig de statuten en het vastgestelde rooster van aftreden, trad in 2011 als lid van de 

Raad van Commissarissen de heer S.A. van Duin, commissaris van de Coöperatie sinds 2005, af. 

De heer Van Duin is in de vergadering van de Ledenraad van 31 oktober 2011 met unanieme 

stemmen herbenoemd. Deze herbenoeming heeft iets vroeger plaatsgevonden, als gevolg waarvan 

er in 2012 geen aftredend lid van de Raad was. Het volledige rooster van aftreden is als volgt: 

 

Naam Beroep Aange-

treden 

in 

Eerste 

(her)-

benoeming 

Herbe-

noeming 

door fusie 

Volgende 

herbe-

noeming 

Uiterste 

jaar van 

aftreden 

       
S.A. van Duin Geen 2005 2007 2011 2016 2017 

A.S.M. Molenaar Zelfstandig adviseur 2006 2010 2011 2014 2018 

H.F. Dijkstra Advocaat 2011 2011 2011 2015 2023 

E.A.M. Karregat Zelfstandig ondernemer 2011 2011 2011 2015 2023 

 

 

Tenslotte 

De Raad van Commissarissen is tevreden met de behaalde operationele resultaten van de 

onderneming. Zoals vermeld zijn de omstandigheden in de verzekeringsmarkt moeilijk. Enerzijds 

is dit een gevolg van de wijzigingen in de regelgeving, maar anderzijds zijn de economische 

omstandigheden eveneens moeilijk en zijn consumenten en bedrijven zeer kritisch over hun 

uitgaven in het algemeen en wellicht in het bijzonder over de verzekeringen en andere financiële 

producten. In 2013 hebben niet direct beïnvloedbare oorzaken zoals afwaardering waarde 

onroerend goed en een groot aantal stormschades geleid tot een negatief resultaat. Desalniettemin 

complimenteert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur en de medewerkers met de 

behaalde resultaten. 
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Jaarrekening en resultaatbestemming 
 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 lid 3e van de statuten legt de Raad van 

Commissarissen de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening ter vaststelling voor aan 

Ledenraad. Mede gezien de in dit verslag opgenomen goedkeurende accountantsverklaring van 

KPMG Accountants adviseert de Raad van Commissarissen de Ledenraad de jaarrekening 

overeenkomstig vast te stellen.  

 

Conform artikel 43 van de statuten adviseert de Raad van Commissarissen u het besluit van de 

Raad van Bestuur goed te keuren om het uit de jaarrekening blijkende verlies ad. € 745.420 in 

mindering te brengen op de algemene reserves. 

 

Heerhugowaard, 22 april 2014 

 

Raad van Commissarissen 

 

A.S.M. Molenaar, voorzitter 

E.A.M. Karregat, vicevoorzitter 

drs. S.A. van Duin  

mr. H.F. Dijkstra 
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Kerncijfers 2008-2013 (vanaf 2011 incl. Stellingland) 

(x 1.000 in euro’s) 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

 

Stand premie brand per 31-12 

 

12.068 

 

11.816 

 

11.640 

 

7.434      

 

6.888 

 

6.378 

 

Bruto schadebedrag 7.299 7.366 

 

4.278 

 

4.229 

 

2.506 

 

2.762 

 

Schade eigen rekening 6.263 5.091 

 

4.278 

 

3.651 

 

2.462 

 

2.592 

 

Bruto inkomsten uit bemiddeling a) 14.279 14.835 15.164 

 

11.996 

 

12.320 

 

12.504 

 

Eigen vermogen 25.873 27.142 

 

25.480 

 

16.368 

 

16.378 

 

15.320 

 

Beheerskosten 19.811 18.897 

 

20.020 

 

15.160 

 

14.617 

 

13.066 

 

Resultaat voor belasting (1.198) 2.276 

 

1.939 

 

1.695 

 

1.423 

 

2.862 

 

Premierestitutie   

 

 

 

 

 

430 

 

 

 

 

Portefeuille omvang 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

       

Aantal polissen brandverzekering  92.216 90.850 88.948 61.604 58.630 56.386 

       

Aantal bemiddeling Univé 254.579 252.821 247.820 176.888 168.565 158.557 

       

Aantal bemiddeling Leven 37.064 38.258 37.095 25.433 23.448 21.912 

       

Aantal bemiddeling Derden 19.480 20.581 19.696 15.171 14.597 13.634 

       

Aantal polissen Zorg b) 171.311 175.549 176.787 151.855 150.794 - 

 

Aantal personeelsleden (gem.) 

 

184 

 

195 

 

209 

 

169 

 

171 

 

151 

       

a)  exclusief participatieprovisie 

b)  met ingang van 2009 wordt door Univé het aantal polissen Zorg geregistreerd. Voor 2009 was dit het aantal      

     verzekerden, waardoor vergelijkende cijfers van 2008 ontbreken in dit overzicht
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JAARREKENING 2013 

van 

COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DE KLERKWEG 1, 1703 DK TE HEERHUGOWAARD 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

(voor winstbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

 2013 2012 
         

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

 

Immateriële vaste activa 

Goodwill (1)    2.778 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen (2) 6.095.000  8.341.190 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (3) 1.609.765  1.830.692 
       

    7.704.765  10.171.882 

 

Financiële vaste activa 

Effecten (4) 5.397.598  3.502.419 

Deposito’s (5) 2.015.841  5.015.627 

Leningen (6) 1.293.051  1.509.710 

Latente belastingvordering (7) 865.713  491.169 
       

    9.572.203  10.518.925 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

Vorderingen uit directe verzekering (8) 4.097.303  3.291.711 

Overlopende activa (9) 898.416  744.603 
       

    4.995.719  4.036.314 

 

 

Liquide middelen (10)  25.652.870  22.252.310 

 

 

 

 
         

Totaal activa  47.925.557  46.982.209 
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P a s s i v a  
 

 2013 2012 
         

 € € € € 

Eigen vermogen (11)    

Herwaarderingsreserve 346.087  870.752 

Statutaire reserve 23.771.486  22.109.534 

Wettelijke reserve deelnemingen 2.500.000  2.500.000 

Onverdeeld resultaat (745.420)  1.661.952 
       

    25.872.153  27.142.238

   

Technische voorzieningen 

Niet-verdiende premies  

en lopende risico’s (12) 5.225.203  5.119.337 

Te betalen schaden (13) 2.737.941  949.392 
       

    7.963.144  6.068.729 

Niet-technische voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen (14) 327.518  834.698 

Provisies (15) 3.476.173  3.836.822 

Overige voorzieningen (16) 1.401.390  1.495.288 
       

    5.205.081  6.166.808 

 

Langlopende schulden (17)  95.302  137.056 

 

Kortlopende schulden 

Schulden uit directe verzekering (18) 6.258.037  5.074.270 

Belastingen en  

premies sociale verzekeringen (19) 1.360.454  1.173.967 

Overlopende passiva (20) 1.171.386  1.219.141 
       

    8.789.877  7.467.378 

 

 

 

 
         

Totaal passiva  47.925.557  46.982.209 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013 

 2013 2012 
         

 € € € € 

 

Opbrengst uit verzekeren (1) 

Ontvangen premies 11.484.215  11.275.535 

Herverzekeringspremies (1.629.934)  (1.468.668) 

Schaden  (6.263.252)  (5.090.873) 
       

    3.591.029  4.715.994 

 

Opbrengsten uit bemiddeling (2)  14.435.674  14.834.553 
         

 

Totale baten  18.026.703  19.550.547 

 

 

Bedrijfskosten (3) 

Personeelskosten 12.187.416  12.496.443 

Acquisitiekosten 769.135  448.004 

Afschrijvingen 702.706  856.849 

Bijzondere waardevermindering 1.687.954  118.750 

Overige bedrijfskosten 4.463.708  4.976.778 
       

    19.810.919  18.896.824 

 

Overige baten en lasten (4)  5.800  519.092 
         

 

   (1.778.416)  1.172.815 

 

Financiële baten en lasten (5)  580.839  1.102.713 
         

 

Resultaat voor belastingen  (1.197.577)  2.275.528 

 

Vennootschapsbelasting (6)  452.157  (613.576) 

 
         

Resultaat na belastingen  (745.420)  1.661.952 
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KASSTROOMOVERZICHT 

 2013 2012 
         

 € € € € 

Beginstand liquide middelen  22.252.310  21.731.211 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten: 

Bedrijfsresultaat (excl. beleggingsresultaat) (1.778.416)  1.172.815 

Afschrijvingen 2.325.117  593.371 

Mutaties in voorzieningen 1.439.868  (922.154)  

Mutatie vorderingen uit directe verzekeringen (805.592)  (256.820) 

Mutatie latente belastingen (881.724)  131.165 

Mutatie overlopende activa (153.813)  (127.499) 

Mutatie schulden uit directe verzekering 1.183.767  (725.779) 

Mutatie belastingen en sociale premies 186.487  261.304 

Mutatie overlopende passiva (47.755)  (86.311) 

Vennootschapsbelasting 452.157  (613.576) 

Financiële baten en lasten 580.839  1.102.713 
       

   2.500.935  529.229 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten: 

Investeringen in financiële vaste activa    

Desinvesteringen in financiële vaste activa 1.104.607  134.316 

Investeringen in materiële vaste activa (494.415)  (626.930) 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 114.528  467.229 
       

    724.720  (25.385) 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten: 

Aflossingen leningen o/g 216.659  26.785 

Mutatie langlopende schulden (41.754)  (9.530) 
       

    174.905  17.255 

 
         

Eindstand liquide middelen  25.652.870  22.252.310 
         

 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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TOELICHTING 

Algemeen 

Op 15 oktober 2010 heeft er in het handelsregister deponering plaatsgevonden van een verklaring 

conform artikel 2:63b lid 2 BW, waarin wordt verklaard dat Coöperatie Univé Regio+ voldoet aan 

de vereisten van een structuurcoöperatie. 

 

Grondslagen van consolidatie 

In de geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé Regio+ zijn begrepen: 

- Coöperatie Univé Regio+ U.A. 

en haar 100% dochterondernemingen, gevestigd te Heerhugowaard: 

- Univé Regio+ Brandverzekering N.V. 

- Univé Regio+ B.V. 

- Univé Regio+ Organisatie B.V. 

- Mijn Adviseur B.V. 

- Totaaladviseur B.V. 

- Kivas Assurantie Management B.V. 

Bij de consolidatie zijn de onderlinge verhoudingen waar nodig geëlimineerd. 

 

Verslaggeving 

De verslaggeving is gebaseerd op de algemeen geldende richtlijnen voor financiële verslaggeving, 

zoals opgenomen in Titel 9 BW 2. De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van Coöperatie 

Univé Regio+ U.A. is de euro. Alle gegevens zijn absoluut. 

 

Gebruik van schattingen en veronderstellingen bij de opstelling van de financiële 

overzichten 

 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat Coöperatie Univé Regio+ 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. 
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Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen kasstromen uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten. 

 

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 mutatie´s in voorzieningen en overlopende posten.  

In het kader van het kasstroomoverzicht bestaan liquide middelen uit kasgelden en bij banken op 

rekening-courant beschikbare gelden. 

 

Bij uitkering van eerder als schuld opgenomen dividend, wordt het uitgekeerde dividend 

afzonderlijk verantwoord als kasstoom uit financieringsactiviteiten en niet in de mutatie 

kortlopende schulden zoals opgenomen onder kasstoom uit operationele activiteiten. 

 

Verzekeringscontracten 

 

Verzekeringscontracten zijn die verzekeringspolissen die een significant verzekeringsrisico 

dragen. Als een algemene richtlijn merkt Univé Regio+ Brandverzekering N.V. een 

verzekeringsrisico aan als significant indien de mogelijkheid bestaat dat zij naar aanleiding van 

het zich voordoen van een verzekerde gebeurtenis uitkeringen moet doen die aanzienlijk hoger 

liggen dan de betaalde premie. 

 

Schadeverzekeringen 

 

De schadeverzekeringen die Univé Regio+ Brandverzekering N.V. afgeeft zijn die 

verzekeringscontracten die niet in verband met het leven of overlijden van verzekerden een 

dekking geven. Deze contracten kennen grotendeels een kortere periode waarin gebeurtenissen 

zijn verzekerd. De schadeverzekeringscontracten van Univé Regio+ Brandverzekering N.V. zijn 

in de productgroepen ‘Andere schaden aan zaken’ en ‘Geldelijke verliezen’. 
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Grondslagen van waardering 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

 

Immateriële vaste activa 

De onder de immateriële vaste activa opgenomen goodwill wordt gewaardeerd tegen aanschaf-

fingsprijs, verminderd met jaarlijkse afschrijvingen, gebaseerd op een afschrijvingspercentage 

van 33¹/3%.  

 

Materiële vaste activa 

De gebouwen worden gewaardeerd tegen actuele waarde minus afschrijvingen. 

 

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met 

jaarlijkse afschrijvingen, gebaseerd op de volgende afschrijvingspercentages: 

• verbouwingen:       20 %; 

• ict:         33¹/3%; 

• inventaris:       20%; 

• overige vaste bedrijfsmiddelen:   20%. 

• vervoersmiddelen:      20%. 

 

 

Financiële vaste activa 

De deelnemingen worden in de balans opgenomen tegen de netto-vermogenswaarde. De langlo-

pende vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, waar nodig met een afwaardering 

voor oninbaarheid. Bij de consolidatie zijn onderlinge transacties, vorderingen en schulden 

geëlimineerd. De resultaten van overgenomen vennootschappen worden in de geconsolideerde 

winst- en verliesrekening verantwoord vanaf het tijdstip van opneming in de groep. 

 

Effecten 

De obligaties worden gewaardeerd tegen actuele waarde, volgens de notering op de Euronext. 

Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde winsten en -verliezen worden verantwoord in de 

resultatenrekening. 
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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. 

 

Latente belastingvordering 

De hoogte van deze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de 

commerciële en fiscale waardering van de obligaties, de provisiereserve, de VUT-voorziening, de 

voorziening inzake toekomstige gratificaties, de voorziening provisies en op het verschil tussen 

de commerciële en fiscale afschrijving van goodwill en gebouwen. De vordering is berekend op 

basis van het nominale vennootschapstarief voor de tijdelijke verschillen tussen fiscaal en 

commercieel (op basis van een belastingtarief van 25%).  

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover niets te amortiseren 

valt komt de geamortiseerde kostprijs overeen met de nominale waarde, onder aftrek van 

voorzieningen wegens oninbaarheid.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen reële waarde, die overeenkomt met de nominale 

waarde.  

 

Technische voorzieningen 

Niet-verdiende premies en lopende risico’s 

Niet-verdiende premies 

Betreft de in het verslagjaar in rekening gebrachte premies (inclusief kortingen en toeslagen) ter 

zake van risico’s die op het volgende verslagjaar betrekking hebben. 

 

Te betalen schaden 

Betreft de nog niet afgewikkelde schaden van het boekjaar. Het aandeel van de herverzekeraar in 

de overlopende schaden is op de voorziening in mindering gebracht. 
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Niet-technische voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen 

Dit betreft de latente belastingverplichting inzake de fiscale egalisatiereserve en op het verschil 

tussen de commerciële en fiscale afschrijving van ICT, inventaris en overige vaste 

bedrijfsmiddelen. De verplichting is berekend op basis van het nominale vennootschapstarief 

voor de tijdelijke verschillen tussen fiscaal en commercieel (op basis van een belastingtarief van 

25%).  

 

Provisies 

Dit betreft een voorziening in verband met het risico van terugboeking in de 

terugboekingsperiode voor het product leven. Deze is gebaseerd op een jaarlijkse procentuele 

toevoeging van de omzet ‘leven’, onder aftrek van de daadwerkelijke royementen in enig jaar. 

Jaarlijks wordt de voorziening getoetst op toereikendheid. Tevens is een voorziening getroffen 

voor het niet-verdiende deel van de ontvangen beheerprovisie. 

 

Overige voorzieningen 

Voorzieningen zijn gevormd voor specifieke risico’s die samenhangen met en voortvloeien uit 

het bedrijfsgebeuren. In dat kader zijn voorzieningen gevormd ter zake van groot onderhoud, 

reorganisatie, VUT-toezeggingen en verplichtingen voor toekomstige gratificaties. 

 

Langlopende schulden 

Op basis van de richtlijn voor financiële instrumenten RJ 290 zouden de langlopende schulden 

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 langlopende schulden worden derhalve gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

Schulden uit directe verzekering en overlopende passiva 

De schulden uit directe verzekering en overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, voor zover niets te amortiseren valt komt de geamortiseerde kostprijs 

overeen met de nominale waarde.  
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Grondslagen van resultaatbepaling 

Opbrengsten 

De ontvangen premies, de opbrengsten uit bemiddeling en andere baten worden verantwoord in 

het jaar waarop zij betrekking hebben. Beheerprovisie wordt verantwoord overeenkomstig de 

verdienperiode. 

 

Schaden 

Schaden worden als last verantwoord in het jaar waarin deze zich hebben voorgedaan. 

 

Bedrijfskosten 

De kosten worden op basis van de historische kostprijs verantwoord en toegerekend aan het jaar 

waarop zij betrekking hebben. 

 

Afschrijvingen 

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

 

Financiële baten en lasten 

Waardeveranderingen van beleggingen worden direct in het resultaat genomen. De verwerking 

van renteopbrengsten in de winst- en verliesrekening ter zake obligaties aangehouden tot einde 

looptijd en gewaardeerd op basis van geamortiseerde kostprijs geschiedt op basis van de 

effectieve rente. Bijzondere waardeveranderingen worden direct in de winst- en verliesrekening 

verantwoord. 

 

Belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het resultaat, rekening houdend met fiscale regels. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

Immateriële vaste activa 

Goodwill (1) 

De goodwill betreft de aanschaf van een verzekeringsportefeuille in 2010. De aanschafwaarde van 

deze portefeuille bedraagt € 25.000. Deze goodwill wordt lineair afgeschreven in drie jaar. De 

boekwaarde per 31 december 2013 is nihil. 

  

 2013 2012 
     

 € € 

Gebouwen (2) 

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari (incl. herwaarderingen)  9.107.000 9.107.000 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari    (765.810) (613.489) 
           

Boekwaarde per 1 januari    8.341.190 8.493.511 

 

Mutaties: 

Investeringen      

Bijzondere waardevermindering    (2.212.619) (118.750) 

Afschrijvingen    (33.571) (33.571) 
           

      (2.246.190) (152.321) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december (incl. herwaarderingen)  9.107.000 9.107.000 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december   (3.012.000) (765.810) 
           

Boekwaarde per 31 december   6.095.000 8.341.190 
           

 
De bijzondere waardevermindering in 2013 ad € 2.212.619 betreft de afwaardering van de panden 

naar aanleiding van de taxatie die in december 2013 heeft plaatsgevonden. De actuele waarde van 

de gebouwen is ultimo 2013 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op EUR 6.095.000.  De 

taxaties zijn gebaseerd op de ROZ/IPD taxatierichtlijnen en uitgevoerd overeenkomstig de RICS 

Appraisal and Valuation Standards met inachtneming van de lokale praktijk. 

De bijzondere waardevermindering van de gebouwen is als volgt in het vermogen en resultaat 

verwerkt: 

- Mutatie herwaarderingsreserve        € 524.665 

- Bijzondere waardevermindering via V&W   € 1.687.954 

 

De afwaardering in 2012 ad € 118.750 betreft de afwaardering van het pand in Purmerend naar de 

werkelijke verkoopwaarde van het pand. Het pand in Purmerend is per 1 februari 2014 verkocht. 
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 2013 2012 
     

 € € 

 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (3)     

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari    5.145.154 4.985.453 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari    (3.314.462) (2.881.745) 
           

Boekwaarde per 1 januari    1.830.692 2.103.708 

 

Mutaties: 

Investeringen    494.415 626.930 

Desinvesteringen aanschafwaarde    (114.528) (467.229) 

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   80.286 431.652 

Afschrijvingen    (681.100) (864.369) 
           

      (220.927) (273.016) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december   5.525.041 5.145.154 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december   (3.915.276) (3.314.462) 
           

Boekwaarde per 31 december   1.609.765 1.830.692 
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Hieronder volgt een uitsplitsing van overige vaste bedrijfsmiddelen naar categorie: 

 

 

   Verbouwing Inventaris ICT Vervoers- Overige 

    middelen 
            

 € € € € € 

 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 1 januari 2013 1.489.383 1.938.393 936.587 142.023 638.768 

Cumulatieve afschrijvingen  

per 1 januari 2013 (547.370) (1.582.164) (787.687) (87.998) (309.243) 
           

 

Boekwaarde per 1 januari 2013 942.013 356.229 148.900 54.025 329.525 

 

Mutaties: 

Investeringen 317.810 62.408 22.002  92.195 

Desinvesteringen aanschafwaarde    (114.528)  

Desinvesteringen cum. afschrijv.    80.286  

Afschrijvingen (286.280) (163.426) (111.772) (14.742) (104.880) 
           

   31.530 (101.018) (89.770) (48.984) (12.685) 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 31 december 2013 1.807.193 2.000.801 958.589 27.495 730.963 

Cumulatieve afschrijvingen 

per 31 december 2013 (833.650) (1.745.590) (899.459) (22.454) (414.123) 
           

Boekwaarde per  

31 december 2013 973.543 255.211 59.130 5.041 316.840 
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 2013 2012 
     

 € € 

Financiële vaste activa  

Effecten (4)  

Obligaties tot einde looptijd   5.397.598 3.502.419 
     

   5.397.598 3.502.419 
     

 

Obligaties 

Stand per 1 januari   3.502.419 3.280.585 

Bij: aankopen   2.443.556 1.411.234 

Af: niet-gerealiseerde waardeveranderingen   (149.443) 160.714 

Af: gerealiseerde waardeveranderingen   (4.557) 37.114 

Af: verkoop/vrijval obligaties   (394.377) (1.387.228) 
     

Stand per 31 december 5.397.598 3.502.419 
     

 
 

De nominale waarde van de per 31 december 2013 aanwezige obligaties bedraagt € 5.000.000. De 

gemiddelde rating van de obligaties per 31 december 2013 is AA-. 

 

Toelichting samenstelling obligatieportefeuille 

Rentepercentages   Aflossingsdata  

     

van 1% tot 2% € 950.000  2014 € 0 

van 2% tot 3% € 750.000  2015 € 150.000 

van 3% tot 4% € 1.000.000  2016 € 550.000 

van 4% tot 5% € 1.400.000  2017 € 650.000 

van 5% tot 6% € 800.000  2018 € 750.000 

van 6% tot 7% € 100.000  2019 € 600.000 

   2020 € 650.000 

   2021 € 400.000 

   2022 € 650.000 

   2023 € 400.000 

   2024 € 100.000 

   2025 € 100.000 

Totaal € 5.000.000  Totaal € 5.000.000 
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   2013 2012 
     

 € €  

Deposito’s (5) 

ING     2.000.000 5.000.000 

ABN Amro   15.841 15.627 
     

   2.015.841 5.015.627 
     

 

Het deposito bij de ING ad € 3.000.000 is vrijgevallen op 23 augustus 2013. Het andere deposito 

bij de ING ad € 2.000.000 vervalt op 25 mei 2014. Het deposito bij de ABN-AMRO kent een 

doorlopend karakter en heeft derhalve geen vervaldatum. 

 

2013 2012 
     

 € €  

Leningen (6) 

Hypothecaire leningen 1.293.051 1.509.710 
     

   1.293.051 1.509.710 
     

 

 

Hypothecaire leningen 

De hypothecaire leningen zijn verstrekt aan (ex-)personeelsleden en relaties en hebben een 

gemiddelde resterende looptijd van 17 jaar. De rentepercentages variëren van 3,1% tot 6,2%.  

Het verloop gedurende het boekjaar wordt als volgt weergegeven: 
   

  € 

Stand per 1 januari 2013  1.509.710 

Af: aflossingen 2013  (216.659) 
     

Stand per 31 december 2013  1.293.051 
     

 

 

Het maximale kredietrisico op de hypothecaire leningen, zonder rekening te houden met 

onderpand, bedraagt € 1.293.051; dit komt overeen met de boekwaarde op de balans. 
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 2013 2012 
     

 € € 

Latente belastingvordering (7) 

Latente belastingvordering 865.713 491.169 
     

   865.713 491.169 
     

 

 

Vorderingen 

Vorderingen uit directe verzekering (8) 

Premiedebiteuren 3.996.125 3.177.901 

Vorderingen op derdemaatschappijen 101.178 113.810 
     

   4.097.303 3.291.711 
     

 

Het maximale kredietrisico op de vorderingen uit directe verzekering, indien het risico niet tijdig 

teruggelegd is bij de maatschappij, bedraagt € 4.097.303; dit komt overeen met de boekwaarde op 

de balans. 

 

 

2013 2012 
     

 € € 

 

Overlopende activa (9) 

Rente bank 389.837 488.953 

Naverrekening zorgprovisie oude jaren 157.141  

Afrekening EVA 4e kwartaal 104.867  

Rente obligatieleningen 89.327 67.199 

Rente deposito’s 4.127 86.278 

Vooruitbetaalde kosten 74.043 29.831 

Overige vorderingen 79.074 72.342 
     

   898.416 744.603 
    
  

  

De overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
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 2013 2012 
     

 € € 

Liquide middelen (10) 

Rabobank 10.549.285 10.279.599 

ABN Amro 11.266.267 6.390.674 

ING   3.737.995 5.560.944 

Schretlen  60.520  

Bank Ten Cate & Cie 18.888 4.406 

SNS Regiobank 18.589 16.428 

Kas   1.326 259 
     

   25.652.870 22.252.310 
     

Eigen vermogen (11) 

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennoot-

schappelijke balans per 31 december 2013. 

 

 

 2013 2012 
     

 € € 

Technische voorzieningen 

Niet-verdiende premies en lopende risico’s (12) 

Premie  4.824.442 4.735.486 

Pakketkortingsreserve 313.151 300.650 

Overige  87.610 83.201 
     

   5.225.203 5.119.337 
     

 

De voorziening niet-verdiende premies heeft een kortlopend karakter. 

  

Te betalen schaden (13) 

Te betalen schaden 2.659.249 939.187 

Schadebehandelingskosten 78.692 10.205 
     

   2.737.941 949.392 
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Te betalen schaden 

 2013   2012    

 

 Bruto Aandeel Netto Bruto Aandeel Netto 

   herverz.   herverz.  
             

 € € € € € € 

Brand  1.646.075 (907.925) 738.150 1.435.666 (1.365.526) 70.140 

U.G.   1.242.431  1.242.431 807.817  807.817 

Glas   55.053  55.053 39.514  39.514 

Storm  623.615  623.615 21.716  21.716 
             

   3.567.174 (907.925) 2.659.249 2.304.713 (1.365.526) 939.187 
             

 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

 2013   2012    

 

 Bruto Aandeel Netto Bruto Aandeel Netto 

   herverz.   herverz.  
             

 € € € € € € 

Stand 1 januari 2.304.713 (1.365.526) 939.187 1.369.072  1.369.072 

Uitkeringen (2.468.051) 1.441.291 (1.026.760) (1.112.357)  (1.112.357) 

Dotatie  3.730.512 (983.690) 2.746.822 2.047.998 (1.365.526) 682.472 
             

Stand 31 december 3.567.174 (907.925) 2.659.249 2.304.713 (1.365.526) 939.187 
             

 

 

De stand per 1 januari 2013 is niet geheel afgewikkeld vanwege een aantal openstaande schades 

uit 2012 waarvoor de te overleggen stukken benodigd voor uitbetaling nog niet verkregen zijn. 

 

Schadebehandelingskosten 

Dit betreft de behandelkosten voor nog niet afgehandelde schadedossiers. 
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Niet-technische voorzieningen 
 

 2013 2012 
     

 € € 

Latente belastingverplichtingen (14) 

Latente belastingverplichtingen 327.518 834.698 
     

   327.518 834.698 
     

 

 

Provisies (15) 

Beheerprovisies 3.189.652 3.414.060 

Levenprovisies 286.521 422.762 
     

   3.476.173 3.836.822 
     
  

 

Beheerprovisies 

Hieronder is opgenomen een voorziening die getroffen is voor het niet-verdiende deel van de 

ontvangen beheerprovisie. De voorziening heeft een kortlopend karakter.  
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Levenprovisies 

Hieronder is opgenomen een voorziening in verband met het risico van terugboekingen in de 

terugboekingperiode. Deze voorziening heeft een verwachte looptijd van vijf jaar. 

 

 

 2013 2012 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 422.762 504.456 

Af: terugboekingen/vrijval (136.241) (114.767) 

Bij: dotatie  33.073 
     

Stand per 31 december 286.521 422.762 
     
 

 

 

Overige voorzieningen (16) 

VUT-voorziening 262.318 270.460 

Voorziening groot onderhoud 1.085.030 1.006.734 

Reorganisatievoorziening  165.353 

Overige voorzieningen 54.042 52.741 
     

   1.401.390 1.495.288 
     

 

 

Op basis van de CAO voor Zorgverzekeraars is een VUT-/prepensioenregeling toegezegd aan een 

gedeelte van het personeel. De feitelijke toezegging is afhankelijk van leeftijd en dienstjaren. Het 

bedrag is gebaseerd op de contante waarde van de toekomstige verplichtingen voor zover deze op 

basis van de huidige inzichten kunnen worden bepaald. De voorziening wordt gevormd voor 

werknemers die binnen een termijn van vijftien jaar gebruik zouden kunnen maken van de VUT-

regeling, mits de wet- en regelgeving hiervoor in de toekomst ruimte laat. 
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Daarnaast heeft Univé Regio+ Organisatie B.V. heeft in het kader van VUT-toezeggingen aan één 

van haar bestuurders een voorziening opgenomen die opgebouwd is uit de contante waarde van 

toegekende VUT-afspraken op balansdatum. De stand van de voorziening bedraagt ultimo 2013 

€ 262.318. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

2013 2012 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 270.460 308.846 

Af: onttrekkingen (6.359) (19.103) 

Bij: dotatie aan voorziening   

Bij: mutatie voorziening (1.783) (19.283) 
     

Stand per 31 december 262.318 270.460 
     

 

 

Univé Regio+ heeft een voorziening groot onderhoud gevormd ten behoeve van de verwachte 

renovatiekosten van de eigen panden. Jaarlijks wordt 4% van de totale renovatiekosten aan de 

voorziening toegevoegd. De stand van de voorziening groot onderhoud bedraagt ultimo 2013 

€ 1.085.030. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

 2013 2012 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 1.006.734 964.874 

Bij: dotaties 178.987 201.727 

Af: onttrekkingen (100.691) (159.867) 
     

Stand per 31 december 1.085.030 1.006.734 
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Univé Regio+ heeft per 31 december 2012 een reorganisatievoorziening gevormd ad € 165.353 in 

verband met de kosten voortvloeiende uit het wijzigen van activiteiten en managementstructuren 

op diverse afdelingen. Van het geschatte bedrag is uiteindelijk € 69.215 gespendeerd. Het teveel 

gereserveerde bedrag ad € 96.138 is direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Per 31 

december 2013 is er geen nieuwe reorganisatievoorziening gevormd. 

 

 2013 2012 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 165.353 600.000 

Af: onttrekkingen (165.353) (600.000) 

Bij: dotaties  165.353 
     

Stand per 31 december  165.353 
     

 

 

De overige voorzieningen betreft een voorziening voor bestaande verplichtingen voor 

toekomstige gratificaties. Het karakter van deze voorziening is langlopend. Het verloop van de 

voorziening is als volgt: 

 

 

2013 2012 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 52.741 52.004 

Af: onttrekkingen (5.349) (6.998) 

Bij: mutatie voorziening 6.650 7.735 
     

Stand per 31 december 54.042 52.741 
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 2013 2012 
     

 € € 

Langlopende schulden (17) 

Vooruitontvangen provisie 95.302 104.832 

Lening Coöperatie Univé Verzekeringen  32.224 
     

   95.302 137.056 
     

 

 

Door de Coöperatie Univé Verzekeringen B.A is de toekomstig te ontvangen provisie op polissen 

van personeelsleden van de Centrale Organisatie in 2009 in één keer afgekocht. Deze afkoopsom 

ad € 142.952 bijdrage is gepassiveerd en wordt in vijftien jaar geamortiseerd ten gunste van de 

winst-en-verliesrekening volgens de lineaire methode. 

 

 

Door de Coöperatie Univé Verzekeringen B.A is inzake de liquidatie van het 

Ondernemingspensioenfonds Univé een renteloze lening verstrekt ad € 32.224. Per 30 september 

2013 is deze lening afgelost.  

 

 

 2013 2012 
     

 € € 

Kortlopende schulden 

Schulden uit directe verzekering (18) 

Rekening courant verhouding Univé Schade 3.735.020 2.285.478 

Vooruit ontvangen premies 2.523.017 2.788.792 
     

   6.258.037 5.074.270 
     

 

De rekening courant verhouding Univé Schade bestaat uit de nog te verrekenen premies met 

verzekeraar Univé Schade. 
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 2013 2012 
     

 € € 

Belastingen en premies sociale verzekeringen (19) 

Loonheffing en sociale lasten 561.509 784.477 

Assurantiebelasting 718.285 313.394 

Vennootschapsbelasting 80.660 76.104 

Omzetbelasting  (8) 
     

   1.360.454 1.173.967 
     

 

De te betalen assurantiebelasting ultimo 2013 is op basis van 21% assurantiebelasting. Ultimo 2012 

was het tarief voor assurantiebelasting 9,7%.  

 

 2013 2012 
     

 € € 

 

Overlopende passiva (20) 

Reservering afkoopsom personeel 367.595  

Reservering vakantiedagen 309.688 300.258 

Reservering Stichting Univé Regio+ Ledenfonds 100.000  

Accountantskosten 24.442 33.936 

Salarissen  186.866 

Reservering resultaatafhankelijke uitkering personeel   115.629 

Afrekening EVA 4e kwartaal  139.081 

Advieskosten BDO interne governance  50.250 

Overige te betalen facturen   369.661 393.121 
     

    1.171.386 1.219.141 
     

 

De overlopende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 61  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huur gebouwen 

Univé Regio+ is huurverplichtingen ad € 292.124 per jaar aangegaan, welke lopen tot en met 

31 december 2019. 

 

Bedrijfsauto’s 

Op balansdatum heeft Univé Regio+ Organisatie B.V. leaseverplichtingen ten behoeve van 

bedrijfsauto’s met een gemiddelde looptijd van 31 maanden en een gemiddelde maandtermijn 

van € 962 inclusief omzetbelasting. 

 

Terrorismepool 

In verband met onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Regio+ Brandverzekering 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 € 400 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de 

aangesloten verzekeraars. Het aandeel van Univé Regio+ Brandverzekering N.V. in deze eerste 

layer bedraagt € 98.617. In geval van een gedekte schade bij de NHT is dit het maximumbedrag 

dat Univé Regio+ Brandverzekering 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. Wel dient in dit kader te worden opgemerkt dat de herverzekeringsdekking bij 

de NHT slechts dan kan worden aangesproken op het moment dat in enig jaar het totaal van alle 

terrorismeschaden in Nederland de marktfranchise van € 7.500.000,- overschrijdt. Indien deze 

marktfranchise in enig jaar niet wordt overschreden kan er voor individuele verzekeraars 

desondanks nog steeds recht bestaan op een vergoeding bij de NHT, namelijk indien de schade 

van een verzekeraar meer bedraagt dan de individuele franchise van deze verzekeraar. De 

individuele franchise per verzekeraar bedraagt 2,5% van zijn premie-inkomen, met een minimum 

van € 50.000,-. Met betrekking tot het boekjaar 2013 bedraagt de individuele franchise van Univé 

Regio+ Brandverzekering N.V. € 279.400. 

 

Het Kantoor Beheer B.V. 

Coöperatie Univé Regio+ heeft een 40% belang in Het Kantoor Beheer B.V. Het eigen vermogen 

van de deelneming Het Kantoor Beheer B.V. bedraagt volgens de laatst beschikbare jaarrekening 

ultimo 2002 € 601.120 negatief. Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 

24 maart 2004 is de ontbinding van Het Kantoor Beheer B.V. aangenomen. Op dit moment is de 

vennootschap nog steeds in staat van liquidatie.  
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

OVER 2013 

 

Opbrengst uit verzekeren (1) 

Onder premies wordt verstaan de in het verslagjaar aan leden in rekening gebrachte premies. 

 
 

 2013 2012 
     

 € € 

Bruto premies 11.484.215 11.275.535 

Af: herverzekeringspremies (1.629.934) (1.468.668) 

Af:  schaden (6.263.252) (5.090.873) 
     

Opbrengst uit verzekeren 3.591.029 4.715.994 
     

 

 

 

  2013  2012 
         

  Aandeel Schaden Schaden 

 Bruto herver- eigen eigen 

 schaden zekeraar rekening rekening 
         

Schaden € € € € 

Brand  1.583.924 (276.806) 1.307.118 1.460.222 

Uitgebreide gevaren 3.540.082  3.540.082 3.354.062 

Storm  995.010  995.010 151.252 

Glas   342.314  342.314 374.363 

Vrijval/tekort ramingen voorgaande jaren 837.417 (758.689) 78.728 (249.026) 
         

   7.298.747 (1.035.495) 6.263.252 5.090.873 
         

 
  

In het herverzekeringscontract dat voor 2013 met herverzekeraar Redutch is afgesloten is het 

eigen risico voor de branches Brand en UG € 175.000 (2012: € 225.000) per risico; voor de 

branche Storm € 1.600.000 (2012: € 1.550.000) per gebeurtenis. Voor de branche Glas is geen 

herverzekeringscontract afgesloten. 
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2013 2012 
     

 € € 

Opbrengst uit bemiddeling (2) 

Provisie schade, leven, varia, bemiddeling, reis en zorg 14.211.266 14.693.170 

Bij: - vrijval voorziening niet-verdiende beheer provisie 3.414.060 3.588.516 

Af: - dotatie voorziening niet-verdiende beheer provisie (3.189.652) (3.414.060) 

 - dotatie voorziening leven provisie  (33.073) 
     

   14.435.674 14.834.553 
     

 

Bedrijfskosten (3) 

Salarissen 8.810.213 9.135.509 

Sociale lasten  1.223.605 1.289.580 

Pensioenlasten 1.056.646 885.910 

Overige personeelskosten  908.220 1.004.710 

Opleidingen 188.733 180.734 
     

   12.187.416 12.496.443 
  ..............................   ..............................  

 

Acquisitiekosten 769.135 448.004 
  ..............................   ..............................  

 

Afschrijving immateriële vaste activa 2.778 8.333 

Afschrijving materiële vaste activa 699.928 848.516 
     

   702.706 856.849 
  ..............................   ..............................  

 

Bijzondere waardevermindering 1.687.954 118.750 
  ..............................   ..............................  

 

Huisvestingskosten 1.046.942 1.104.773 

Kantoorkosten 411.153 503.299 

Doorbelaste kosten UVIT 1.918.235 2.179.180 

Overige kosten 1.087.378 1.189.526 
     

   4.463.708 4.976.778 
  ..............................   ..............................  

 
     

   19.810.919 18.896.824 
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Personeelsgegevens 

Het gemiddeld aantal medewerkers in fulltime eenheden gedurende 2013 bedroeg 184 

(2012: 195). Er waren in 2013 geen medewerkers in het buitenland werkzaam. 

 

 
   

Medewerkers commercieel  124 

Medewerkers administratief  60 
     

    184 
     

 

  

 2013 2012 
     

 € € 

Overige baten en lasten (4) 

Participatieprovisie  284.414 

Bijdrage ontvlechtingskosten UVIT  203.984 

Winstuitkering Ledenrekening Redutch  2.440 

Diverse baten 5.800 28.254 
     

   5.800 519.092 
     

 

Financiële baten en lasten (5) 

Interest bank 428.026 517.056 

Interest obligaties 160.380 138.566 

Interest deposito’s 103.931 178.277 

Interest hypotheken UG 61.527 65.393 

Gerealiseerde koersverschillen (4.557) 45.359 

Niet-gerealiseerde koersverschillen (149.443) 160.714 

Kosten transacties effecten (28.471) (20.352) 

Huuropbrengsten 5.793 5.790 

Interest ledenkapitaal Redutch  11.651 

Diverse financiële baten 4.395 690 

Diverse financiële lasten (742) (431) 
     

   580.839 1.102.713 
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Vennootschapsbelasting (6) 

De in de consolidatie betrokken entiteiten vormen fiscaal één eenheid, de fiscale eenheid 

Coöperatie Univé Regio+ U.A. 

 

Het fiscale resultaat van de fiscale eenheid Coöperatie Univé Regio+ U.A. en de te betalen 

belasting daarover is als volgt te specificeren: 

 

 2013 2012 
     

 € € 

Resultaat voor belasting (1.197.577) 2.275.528 

Verschillen fiscale winstberekening 2.945.749 (490.507) 
     

Belastbaar bedrag 1.748.172 1.785.021 
     

 

 

Hierover verschuldigde belasting 427.043 436.255 

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 2.527 46.156 

Mutatie latente belastingen (881.727) 131.165 
     

Vennootschapsbelastinglast (452.157) 613.576 
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 

(voor winstbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

 2013 2012 
         

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen (1) 6.095.000  8.341.190 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 1.604.724  1.776.668 
       

    7.699.724  10.117.858 

 

Financiële vaste activa 

Effecten (3) 5.397.598  3.502.419 

Deelnemingen (4) 11.292.038  11.597.361 

Latente belastingvordering 431.418  14.773 
       

    17.121.054  15.114.553 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

Overlopende activa (5) 387.794  363.509 
       

    387.794  363.509 

 

 

Liquide middelen (6)  10.310.880  11.084.025 

 

 

 

 

 

 

 

         

Totaal activa  35.519.452  36.679.945 
         



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 68  

 

 

 

 

P a s s i v a  

 

 2013 2012 
         

 € € € € 

Eigen vermogen    

Herwaarderingsreserve (7) 346.087  870.752 

Statutaire reserve (8) 23.771.486  22.109.534 

Wettelijke reserve deelnemingen (9) 2.500.000  2.500.000 

Onverdeelde winst (745.420)  1.661.952 
       

    25.872.153  27.142.238 

 

Voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen 71.509  224.822 

Overige voorzieningen (10) 1.085.030  1.006.734 
       

    1.156.539  1.231.556 

 

Kortlopende schulden  

Belastingen (11) 80.659  76.096 

Rekening courant verhoudingen (12) 8.108.558  8.010.109 

Overlopende passiva (13) 301.543  219.946 
       

    8.490.760  8.306.151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

Totaal passiva  35.519.452  36.679.945 
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VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013 

 2013 2012 
         

 € € € € 

 

Huuropbrengsten (1)  2.083.230  2.255.387 

 
         

 

Totale baten  2.083.230  2.255.387 

 

Bedrijfskosten (2) 

Personeelskosten 2.479.860  2.064.695 

Acquisitiekosten 100.000   

Afschrijvingen 699.929  848.516 

Overige bedrijfskosten 2.874.745  3.324.714 

Bijzondere waardevermindering 1.687.954  118.750 

Doorbelaste bedrijfskosten (3.982.468)  (4.155.123) 
       

    3.860.020  2.201.552 

 

Overige baten en lasten (3)  7.129  207.632 
         

 

   (1.769.661)  261.467 

 

Financiële baten en lasten (4)  64.679  403.379 
         

 

Resultaat voor belastingen  (1.704.982)  664.846 

 

Vennootschapsbelasting  564.885  (202.368) 
         

 

Resultaat na belastingen  (1.140.097)  462.478 

 

Resultaat deelnemingen (5)  394.677  1.199.474 
 

         

Resultaat na belastingen  (745.420)  1.661.952 
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TOELICHTING 

Algemeen 

De vennootschappelijke jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2013 van de 

onderneming. Voor zover posten uit de vennootschappelijke balans en de vennootschappelijke 

winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op 

de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. 

 

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan 

die voor de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening, met uitzondering van het 

volgende: 

 

Financiële instrumenten 

In de vennootschappelijke jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis 

van de juridische vorm. 

 

Resultaat deelnemingen 

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel 

van de onderneming in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij 

overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen 

deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet 

gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 

2013 

     Totaal 
           

     € 

Gebouwen (1) 

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2013 (incl. herwaarderingen)  9.107.000 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2013    (765.810) 
            

Boekwaarde per 1 januari 2013     8.341.190 

 

Mutaties: 

Investeringen      

Bijzondere waardevermindering     (2.212.619) 

Afschrijvingen     (33.571) 
           

       (2.246.190) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2013 (incl. herwaarderingen)  9.107.000 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2013    (3.012.000) 
           

Boekwaarde per 31 december 2013    6.095.000 
           

 

De bijzondere waardevermindering in 2013 ad € 2.212.619 betreft de afwaardering van de panden 

naar aanleiding van de taxatie die in december 2013 heeft plaatsgevonden. De actuele waarde van 

de gebouwen is ultimo 2013 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op EUR 6.095.000.  De 

taxaties zijn gebaseerd op de ROZ/IPD taxatierichtlijnen en uitgevoerd overeenkomstig de RICS 

Appraisal and Valuation Standards met inachtneming van de lokale praktijk. 

 

De bijzondere waardevermindering van de gebouwen is als volgt in het vermogen en resultaat 

verwerkt: 

- Mutatie herwaarderingsreserve        € 524.665 

- Bijzondere waardevermindering via V&W   € 1.687.954 
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Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 

 

 

 

 Totaal Verbouwing Inventaris ICT Overige 

     
            

 € € € € € 

 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 1 januari 2013 5.003.132 1.489.383 1.938.393 936.587 638.769 

Cumulatieve afschrijvingen  

per 1 januari 2013 (3.226.464) (547.370) (1.582.164) (787.687) (309.243) 
           

 

Boekwaarde per 1 januari 2013 1.776.668 942.013 356.229 148.900 329.526 

 

Mutaties: 

Investeringen 494.415 317.810 62.408 22.002 92.195 

Desinvesteringen aanschafwaarde      

Desinvesteringen cum. afschrijv.      

Afschrijvingen (666.358) (286.280) (163.426) (111.772) (104.880) 
           

   (171.943) 31.530 (101.018) (89.770) (12.685) 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 31 december 2013 5.497.546 1.807.193 2.000.801 958.589 730.963 

Cumulatieve afschrijvingen 

per 31 december 2013 (3.892.822) (833.650) (1.745.590) (899.459) (414.123) 
           

Boekwaarde per  

31 december 2013 1.604.724 973.543 255.211 59.130 316.840 
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 2013 2012 
     

 € € 

Financiële vaste activa  

Effecten (3)  

Obligaties tot einde looptijd   5.397.598 3.502.419 
     

   5.397.598 3.502.419 
     

 

Obligaties tot einde looptijd 

De nominale waarde van de per 31 december 2013 aanwezige obligaties bedraagt € 5.000.000. De 

gemiddelde rating van de obligaties per 31 december 2013 is AA-. 

 

Toelichting renterisico obligaties 

Rentepercentages   Aflossingsdata  

     

van 1% tot 2% € 950.000  2014 € 0 

van 2% tot 3% € 750.000  2015 € 150.000 

van 3% tot 4% € 1.000.000  2016 € 550.000 

van 4% tot 5% € 1.400.000  2017 € 650.000 

van 5% tot 6% € 800.000  2018 € 750.000 

van 6% tot 7% € 100.000  2019 € 600.000 

   2020 € 650.000 

   2021 € 400.000 

   2022 € 650.000 

   2023 € 400.000 

   2024 € 100.000 

   2025 € 100.000 

Totaal € 5.000.000  Totaal € 5.000.000 
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  Univé Regio+    

  Brandver- Univé  Univé Regio+  Mijn 

 Totaal zekering Regio+ Organisatie Adviseur 
           

 € € € € € 

Deelnemingen (4) 

Boekwaarde per  

1 januari 2013 11.597.361 8.224.117 2.459.942 898.812 14.490 

Af: ontvangen dividend    (700.000)  

Bij: resultaat deelneming 394.677 (763.116) 1.138.915 19.557 (679) 

Bij: afwaardering tot nihil      
           

Boekwaarde per  

31 december 2013 11.292.038 7.461.001 3.598.857 218.369 13.811 
           

 

 

Coöperatie Univé Regio+ U.A. is de aandeelhouder van Mijn Adviseur B.V.  De deelneming wordt 

in de balans opgenomen tegen de netto-vermogenswaarde, bepaald volgens eerder genoemde 

grondslagen. 

  

 

 

 2013 2012 
     

 € € 

Vorderingen 

Overlopende activa (6) 

 

Rente bank 212.516 268.906 

Rente obligaties 89.327 67.199 

Vooruitbetaalde facturen 72.600 23.764 

Overige vorderingen 13.351 3.640 
     

   387.794 363.509 
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 2013 2012 
     

 € € 

Liquide middelen (7) 

ING Bank    2.268.254 4.294.516 

ABN Amro 4.760.244 3.667.002 

Rabobank    3.184.385 3.101.673 

Schretlen  60.520  

Bank Ten Cate & Cie 18.888 4.406 

SNS Regio Bank 18.589 16.428 
     

   10.310.880 11.084.025 
     

 

 

Eigen vermogen 
  

Herwaarderingsreserve (8)  

Stand per 1 januari 870.752 870.752 

Af: mutatie boekjaar (524.665) – 
     

Stand per 31 december 346.087 870.752 
     

 

Statutaire reserve (9)  

Stand per 1 januari 22.109.534 20.855.918 

Bij: resultaat vorig boekjaar 1.661.952 1.453.616 

Af: overheveling naar wettelijke reserve – (200.000) 
     

Stand per 31 december 23.771.486 22.109.534 
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2013 2012 
     

 € € 

Wettelijke reserve deelnemingen (10)  

Stand per 1 januari 2.500.000 2.300.000 

Bij: mutatie boekjaar – 200.000 
     

Stand per 31 december 2.500.000 2.500.000 
     

 

 

De wettelijke reserve betreft een wettelijke reserve inzake de deelneming Univé Regio+ 

Brandverzekering N.V. De wettelijke reserve deelneming wordt gevormd tot het bedrag van de 

vereiste solvabiliteit van haar dochtermaatschappij Univé Regio+ Brandverzekering N.V. Dit 

bedrag kan niet vrij worden uitgekeerd door Univé Regio+ Brandverzekering N.V. aan Coöperatie 

Univé Regio+ U.A. 

 

 2013 2012 
     

 € € 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen (11) 

Voorziening groot onderhoud 1.085.030 1.006.734 
     

   1.085.030 1.006.734 
     

 

Univé Regio+ heeft een voorziening groot onderhoud gevormd ten behoeve van de verwachte 

renovatiekosten van de eigen panden. Jaarlijks wordt 4% van de totale renovatiekosten aan de 

voorziening toegevoegd. De stand van de voorziening groot onderhoud bedraagt ultimo 2013 

€ 1.085.030. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

2013 2012 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 1.006.734 964.874 

Bij: Dotaties 178.987 201.727 

Af: Onttrekkingen (100.691) (159.867) 
     

Stand per 31 december 1.085.030 1.006.734 
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2013 2012 
     

 € € 

Kortlopende schulden 

Belastingen (12) 

Vennootschapsbelasting 102.256 76.104 

Omzetbelasting – (8) 
     

   102.256 76.096 
     

 

 

Rekening courant verhoudingen (13) 

Rekening courant Univé Regio+ B.V. 7.875.696 6.325.599 

Rekening courant Univé Regio+ Brandverzekering N.V. (192.986) 76.690 

Rekening courant Univé Regio+ Organisatie B.V. 413.293 1.595.493 

Rekening courant Mijn Adviseur B.V. 12.555 12.327 
     

   8.108.558 8.010.109 
     

 

Over de rekening courant verhoudingen wordt een rente van 3-maands Euribor +2% berekend. 

 

 

 

2013 2012 
     

 € € 

Overlopende passiva (14) 

Reservering Stichting Univé Regio+ Ledenfonds 100.000  

Accountantskosten 24.442 33.936 

Verzekeringspremies 12.500 12.500 

Energie  8.890 20.746 

Advieskosten BDO interne governance – 50.250 

Overige te betalen facturen 155.711 102.514 
     

   301.543 219.946 
     



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 78  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Overeenkomst bijstorting kapitaal 

Tussen Coöperatie Univé Regio+ en Univé Regio+ Brandverzekering N.V. is een overeenkomst 

inzake bijstorting kapitaal gesloten. Mocht in enig jaar de werkelijk aanwezige solvabiliteit 

binnen Univé Regio+ Brandverzekering N.V. onder de interne solvabiliteitsnorm van 150% 

zakken, dan heeft Coöperatie Univé Regio+ conform deze overeenkomst de plicht om 

onvoorwaardelijk een storting te doen in het kapitaal van Univé Regio+ Brandverzekering N.V. 

van maximaal € 2.000.000 tot dat de interne solvabiliteit van 150% weer is bereikt. 
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST-EN-VERLIESREKENING 

OVER 2013 

 2013 2012 
     

 € € 

Huuropbrengsten (1) 

Doorbelaste huisvestingskosten (Coöperatie en Regio+ B.V.) 2.077.437 2.249.597 

Ontvangen huren 5.793 5.790 
     

   2.083.230 2.255.387 
     

 

Bedrijfskosten (2) 

Doorbelaste personeelskosten (Organisatie B.V.) 2.479.860 2.064.695 
     

   2.479.860 2.064.695 
  ..............................   ..............................  

 

Acquisitiekosten 100.000 – 
  ..............................   ..............................  

 

Afschrijving materiële vaste activa 699.929 848.516 
  ..............................   ..............................  

 

Huisvestingskosten 1.046.942 1.104.773 

Kantoorkosten 74.666 55.923 

Overige kosten 1.753.137 2.164.018 
     

   2.874.745 3.324.714 
  ..............................   ..............................  

 

Bijzondere waardevermindering 1.687.954 118.750 
  ..............................   ..............................  

 

Af:   interne doorbelasting bedrijfskosten (3.982.468) (4.155.123) 
  ..............................   ..............................  

 
     

   3.860.020 2.201.552 
     

 

De bijzondere waardevermindering in 2013 ad € 1.687.954 betreft de afwaardering van de panden 

naar aanleiding van de taxatie die in december 2013 heeft plaatsgevonden. 
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De bijzondere waardevermindering in 2012 ad € 118.750 betreft de afwaardering van het pand in 

Purmerend naar de werkelijke verkoopwaarde van het pand. Het pand in Purmerend is per 1 

februari 2014 verkocht. 

 

Ten laste van het boekjaar kwam ter bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen  

€ 116.567 (2012: € 124.972). De bestuurskosten bedroegen € 677.022 (2012: € 684.621). Dit is 

exclusief de crisisheffing ad € 13.872. 

 

De in het boekjaar ten laste gebrachte accountantshonoraria bedroegen € 45.980. Dit betreffen 

kosten ten behoeve van de controle van de jaarrekening. 

   

 

 2013 2012 
     

 € € 

Overige baten en lasten (3) 

Bijdrage ontvlechtingskosten UVIT  203.984 

Overige baten 7.129 3.648 
     

   7.129 207.632 
     

 

Financiële baten en lasten (4) 

Interest bank 224.772 270.902 

Interest deposito  41.770 

Interest obligaties 160.380 132.846 

Gerealiseerde koersverschillen (4.557) 3.275 

Niet-gerealiseerde koersverschillen (149.443) 193.293 

Kosten transacties effecten (28.471) (19.101) 

Diverse financiële baten 4.345 608 

Diverse financiële lasten (530)  

Interest interne rekening courant verhoudingen  

en achtergestelde lening (141.817) (220.214) 
     

   64.679 403.379 
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 2013 2012 
     

 € € 

Resultaat deelnemingen (5) 

Univé Regio+ B.V. 1.138.915 930.084 

Univé Regio+ Brandverzekering N.V. (763.116) 193.673 

Mijn Adviseur B.V. (679) (2.755) 

Univé Regio+ Organisatie B.V. 19.557 78.472 
     

   394.677 1.199.474 
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Ondertekening 

 

Heerhugowaard, 22 april 2014 

 

 

Raad van Bestuur 

 

 

F.C.J. Admiraal  mr. R.A. de Ruiter MMO 

 

 

 

 

 

Raad van Commissarissen 

 

 

A.S.M. Molenaar 

 

 

mr. H.F. Dijkstra 

 

 

drs. S.A. van Duin 

 

 

E.A.M. Karregat 
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OVERIGE GEGEVENS 

 

Statutaire winstbestemming 

In artikel 29 van de statuten wordt de bestemming van het resultaat als volgt geregeld: 

1. de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering; 

2. uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen groter is dan 

het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die 

krachtens de wet moeten worden aangehouden; 

3. uitkering van de winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij 

geoorloofd is; 

4. de algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, mits 

aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijkens een tussentijdse 

vermogensopstelling; 

5. een uitkering in strijd met het tweede of vierde lid moet worden terugbetaald door de 

aandeelhouder of andere winstgerechtigde die wist of behoorde te weten dat de uitkering 

niet geoorloofd was; 

6. de vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een 

tijdsverloop van vijf jaren. 

7. de vennootschap zal haar dividendbeleid zodanig inrichten dat uitsluitend dividend zal 

worden uitgekeerd indien de omvang van de algemene reserve van de vennootschap, na 

de uitkering van dividend, tenminste gelijk zal zijn aan de benodigde solvabiliteit uit 

hoofde van de Wet op het financieel toezicht, te vermeerderen met een bedrag hetwelk 

door het bestuur van de vennootschap, na goedkeuring van de raad van commissarissen, 

zal worden vastgesteld aan de hand van de alsdan vigerende risicoanalyse, welke 

risicoanalyse ten behoeve van de vennootschap ieder jaar zal worden vastgesteld. 

 

Omtrent bestemming van een eventueel positief resultaat, besluit de Ledenraad op voorstel van 

het Bestuur, gehoord de Raad van Commissarissen. 

 

 

Voorstel winstbestemming 

Het Bestuur stelt voor het negatieve resultaat ad € 745.420 ten laste van de algemene reserve te 

brengen. 
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1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé Regio+ U.A. 

1.1 Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Coöperatie Univé Regio+ U.A. te 

Heerhugowaard gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige 

balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening 

over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

1.1.1 Verantwoordelijkheid van het bestuur  

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 

jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 

Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

1.1.2 Verantwoordelijkheid van de accountant  

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 

geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 

belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 

over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 

afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg 

van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 

beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 

getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle 

omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte 

schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 

een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  
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1.1.3 Oordeel  

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van Coöperatie Univé Regio+ U.A. per 31 december 2013 en van het resultaat over 

2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  

1.2 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen  

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 

gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder 

b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, 

voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 

2:391 lid 4 BW.  

 

Amstelveen, 22 april 2014 

 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

 

 

 

A.J.H. Reijns RA 
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Bijlage I 

 

Toepassing Governance Principes 
 

Algemeen 

De Governance principes, hierna de Code, is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. De 

Code is van toepassing op alle verzekeraars die beschikken over een vergunning verleend op 

grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Aangezien aan Univé Regio+ 

Brandverzekering N.V. een dergelijke vergunning is verleend, is de Code ook voor haar van 

toepassing. Het doel van de Code is de vastlegging van basisnormen voor een maatschappelijk 

verantwoord ondernemingsbeleid van verzekeraars. De gedragscode schetst een kader waaraan de 

leden van Het Verbond invulling geven.  

 

De Code staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het volledige stelsel van (inter)nationale, 

wet- en regelgeving, jurisprudentie en codes, dat in zijn geheel wordt bezien. Iedere verzekeraar, 

derhalve ook Univé Regio+, vermeldt elk jaar in zijn jaarverslag op welke wijze hij de principes 

van de Code in het voorafgaande jaar heeft toegepast en zet, indien van toepassing, gemotiveerd 

uiteen waarom een principe al dan niet (volledig) is toegepast. Bepalend voor de werking van de 

Code is niet de mate waarin deze naar de letter wordt nageleefd, maar de wijze waarop met de 

intenties van de Code wordt omgegaan.  

 

De Raad van Bestuur van Univé Regio+ heeft een verantwoordelijkheid voor de evenwichtige 

afweging van de belangen van alle bij de verzekeraar betrokken partijen zoals zijn klanten, leden 

en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de verzekeraar, de 

maatschappelijke omgeving waarin de verzekeraar functioneert en wet- en regelgeving en de 

codes die op de verzekeraar van toepassing zijn. Univé Regio+ heeft reglementen opgesteld ten 

behoeve van de: Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Audit Commissie, Remuneratie 

Commissie en Ledenraad. 

 

Hieronder wordt ingegaan op de artikelen uit de Code, met hierbij een toelichting op de wijze 

waarop Univé Regio+ de code toepast. 

 

Artikel1.1 Op de Code is het pas toe en leg uit-beginsel van toepassing.  

Een verzekeraar past de principes van de Code in beginsel toe. Het toepassen van de principes is 

mede afhankelijk van de activiteiten en overige specifieke kenmerken van de verzekeraar en de 

groep waarvan hij eventueel deel uitmaakt. Verzekeraars waarop de Code van toepassing is, 

verschillen op veel gebieden. Zo verschillen zij in aard en omvang, opereren zij in verschillende 

(deel)markten, kunnen zij nationaal of internationaal georiënteerd zijn en kennen zij verschillende 

corporate governance structuren. Waar deze verschillen dat rechtvaardigen, zal sprake kunnen 

zijn van een proportionele toepassing van de principes van de Code. Afwijkingen, mits 

gemotiveerd, kunnen derhalve gerechtvaardigd zijn. 
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Het principe schrijft voor dat de verzekeraar de klant en het publiek op transparante wijze over de 

toepassing van de principes informeert. Door voor ieder principe aan te geven of en op welke 

wijze het principe wordt toegepast dan wel daarvan wordt afgeweken, ontstaat er een eenduidige 

en volledige verantwoording over de toepassing van de Code door de verzekeraar. Hiermee borgt 

de verzekeraar dat de Code een belangrijk onderdeel van het jaarverslag blijft en bijdraagt aan het 

inzichtelijk maken van en communiceren over de toepassing van de Code. 

Dit principe doet niet af aan de mogelijkheid om de principes op proportionele wijze toe te 

passen. De verantwoording per individuele bepaling van de Code kan immers betekenen dat een 

uitgebreide verklaring moet worden gegeven op onderdelen uit de Code die voor de betreffende 

verzekeraar niet van toepassing zijn. Daarmee kan een onevenwichtig beeld ontstaan dat geen 

recht doet aan de materiële toepassing van de principes en de feitelijke kwaliteit van de 

governance. In dat geval kan ervoor worden gekozen om in het jaarverslag een passende 

beschrijving van de governance op te nemen met een verwijzing naar de Code en de toelichting 

op de individuele bepalingen op de website van de verzekeraar. 

De verzekeraar vermeldt gemotiveerd in zijn (groeps)jaarverslag en op zijn (groeps)website per 

bepaling uit de Code op welke wijze hij de betreffende bepaling toepast. Indien de verzekeraar 

niet (volledig) voldoet aan de bepaling legt hij uit waarom. De verantwoordingstekst in het 

jaarverslag en op de website moeten eenvoudig vindbaar zijn. Univé Regio+ zal dit toepassen en 

in haar jaarverslag en op de website per bepaling uit de code aangeven en motiveren hoe de Code 

wel/niet wordt toegepast. 

 

2. RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 2.1 Samenstelling en deskundigheid 

 Artikel 2.1.1 De raad van commissarissen (RvC) is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar 

behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit 

zijn een voorwaarde voor een goede taakvervulling door de raad van commissarissen. 

 

Toelichting: De samenstelling van de RvC is divers gezien de professionele achtergrond van de 

leden zodat complementariteit wordt gewaarborgd. In 2013 is onder begeleiding van een externe 

deskundige een proces afgerond, waarbij het benodigde profiel van de RvC is getoetst aan de 

werkelijke competenties. De RvC streeft ernaar om aan het door haar opgestelde profiel te 

voldoen. In de besluitvorming wordt gezocht naar overeenstemming. Een formeel besluit van de 

RvC vindt plaats bij meerderheid van stemmen.  

 

Artikel 2.1.2 De RvC beschikt over een voldoende aantal leden om zijn functie, ook in de 

commissies van de raad, goed te kunnen uitoefenen. Het geschikte aantal leden is mede 

afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de verzekeraar. 

 

Toelichting: De RvC bestaat ultimo 2013 uit 4 leden. Uit het evaluatietraject door de externe 

deskundige is vastgesteld dat op basis van het profiel uitbreiding van de huidige RvC-leden 

gewenst is. In 2014 zal een nieuw RvC-lid worden toegevoegd aan de Raad. 
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Artikel 2.1.3 De leden van de raad van commissarissen beschikken over gedegen kennis van de 

maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle bij de verzekeraar 

betrokken partijen. De raad van commissarissen maakt een evenwichtige afweging van de 

belangen van de bij de verzekeraar betrokkenen zoals zijn klanten, aandeelhouders en 

medewerkers. 

 

Toelichting: De RvC houdt haar kennis bij door het volgen van permanente educatie en training 

on the job door diverse externe deskundigen. De RvC heeft daarnaast haar gebruikelijke interactie 

met de leden van de Ledenraad. 
 

Artikel 2.1.4 Ieder lid van de raad van commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale 

beleid van de verzekeraar te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen 

over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van 

commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol 

binnen de raad van commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in de raad van 

commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de raad van 

commissarissen opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld. 

 

Toelichting: RvC leden nemen kennis van periodieke risicomanagement rapportages en de 

jaarlijkse  'eigen risico beoordeling'. Bij het ontstaan van een vacature in de RvC wordt een 

individuele profielschets opgesteld welke dient te passen in het collectieve profiel. 

 

Artikel 2.1.5 Bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de raad van commissarissen 

wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de verzekeraar 

gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-

economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten 

waarin de verzekeraar opereert. 

 

Toelichting: De door de verzekeraar gewenste deskundigheid, ervaring en bekendheid is 

opgenomen in de profielschets. 

 

Artikel 2.1.6 Ieder lid van de raad van commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is 

voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de raad van commissarissen en de 

commissies van de raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen. 

 

Toelichting: De beschikbaarheid van de RvC blijkt uit notulen. Buiten vergaderingen om is de 

RvC bereikbaar per telefoon en per e-mail. 

 

Artikel 2.1.7 Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een passende vergoeding in 

relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de 

resultaten van de verzekeraar. 

 

Toelichting: De vergoeding van de commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de 

verzekeraar. Over de hoogte van de (vaste) vergoeding is in 2010 door een onafhankelijk extern 

bureau geadviseerd en heeft de Ledenraad - ingestemd met de voorgestelde vergoedingen.  
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Artikel 2.1.8 De voorzitter van de raad van commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van een 

programma van permanente educatie voor de leden van de raad van commissarissen, dat tot doel 

heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De 

educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de 

financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het 

bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële 

verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma 

en voldoet aan de eisen van permanente educatie. 

 

Toelichting: De RvC houdt haar kennis bij door het volgen van permanente educatie en training 

on the job door diverse externe deskundigen.  

 

Artikel 2.1.9 De beoordeling van de effectiviteit van de in principe 2.1.8 bedoelde permanente 

educatie maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen. 

 

Toelichting: bij de jaarlijkse evaluatie wordt tevens de effectiviteit van de permanente educatie 

meegenomen.  
 

Artikel 2.1.10 Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van 

commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding 

geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen 

de raad van commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van 

bestuur maken deel uit van deze evaluatie. 

Toelichting: Eind 2012 heeft de RvC haar eigen functioneren geëvalueerd onder begeleiding van 

een extern deskundige. De relatie tussen de RvB en RvC zal onderwerp van evaluatie zijn in 2014.  

 

2.2 Taak en werkwijze 

 

Artikel 2.2.1 Bij zijn toezicht besteedt de raad van commissarissen bijzondere aandacht aan het 

risicobeheer van de verzekeraar. Iedere bespreking van het risicobeheer wordt voorbereid door 

een risico- of vergelijkbare commissie, die daartoe door de raad van commissarissen uit zijn 

midden is benoemd. 

 

Toelichting: Uit de RvC is een gecombineerde Audit- en Risicocommissie benoemd. Hierin 

worden periodiek de rapportages over financiële- en niet financiële risico's en de 

risicobereidheid besproken en vervolgens worden deze onderwerpen in de RvC vergadering 

behandeld. 

 

Artikel 2.2.2 Voor de risicocommissie gelden, evenals voor de auditcommissie, specifieke 

competentie- en ervaringseisen. Zo moet een aantal leden van de risicocommissie beschikken 

over grondige kennis van de financieel-technische aspecten van het risicobeheer of over de nodige 

ervaring die een gedegen beoordeling van risico’s mogelijk maakt en moet een aantal leden van 

de audit-commissie beschikken over grondige kennis van financiële verslaglegging, interne 
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beheersing en audit of over de nodige ervaring die een gedegen toezicht op deze onderwerpen 

mogelijk maakt. 

 

Toelichting: De aanwezigheid van specifieke competentie- ervaringseisen en kennis blijkt uit de 

door de RvC opgestelde deskundigheidsmatrix. 

 

3. RAAD VAN BESTUUR 

 

3.1 Samenstelling en deskundigheid 

 

Artikel 3.1.1 De raad van bestuur (RvB) is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren 

kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn een voorwaarde voor een 

goede taakvervulling door de raad van bestuur. 

 

Toelichting: De RvB bestaat ultimo 2013 uit drie leden om de benodigde taken naar behoren te 

vervullen. De leden hebben uiteenlopende achtergrond en deskundigheden. In de besluitvorming 

wordt gezocht naar overeenstemming. Formeel besluit binnen de RvB vindt plaats bij 

meerderheid van stemmen.  

 

Artikel 3.1.2 Ieder lid van de raad van bestuur beschikt over gedegen kennis van de financiële 

sector in het algemeen en het verzekeringswezen in het bijzonder. Ieder lid beschikt over gedegen 

kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle 

betrokken partijen. Voorts beschikt ieder lid van de raad van bestuur over grondige kennis om de 

hoofdlijnen van het totale beleid van de verzekeraar te kunnen beoordelen en bepalen en zich een 

afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico’s die daarbij worden gelopen. 

 

Toelichting: Er zijn individuele profielschetsen en een deskundigheidsmatrix opgesteld van de 

leden van de RvB, waarbij rollen en taken zijn toebedeeld. In 2014 zal de deskundigheidsmatrix 

onder begeleiding van een externe deskundige opnieuw worden herijkt.  

 

Artikel 3.1.3 De voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een 

programma van permanente educatie voor de leden van de raad van bestuur, dat tot doel heeft de 

deskundigheid van de leden van de raad van bestuur op peil te houden en waar nodig te 

verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de 

verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de 

financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het 

risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. 

 

Toelichting: Jaarlijks wordt in gezamenlijkheid een educatieprogramma bepaald en jaarlijks 

worden resultaten beoordeeld. Behaalde diploma’s of bewijzen van deelneming worden 

geregistreerd in het personeelsdossier. 
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Artikel 3.1.4 Ieder lid van de raad van bestuur neemt deel aan het programma als bedoeld in 

artikel 3.1.3 en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Eén en ander is voorwaarde voor 

het kunnen functioneren als lid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen vergewist 

zich ervan of de leden van de raad van bestuur voldoende deskundig zijn. 

 

Toelichting: Jaarlijks wordt in gezamenlijkheid een educatieprogramma bepaald en jaarlijks 

worden resultaten beoordeeld. Behaalde diploma’s of bewijzen van deelneming worden 

geregistreerd in het personeelsdossier. Educatie is één van de doelstellingen die wordt 

afgesproken tussen de RvB en RvC. 

 

Artikel 3.1.5 De verzekeraar vermeldt jaarlijks in zijn jaarverslag hoe invulling is gegeven aan de 

principes in de artikelen 3.1.3 en 3.1.4. 

 

Artikel 3.1.6 De raad van bestuur draagt, met inachtneming van de door de raad van 

commissarissen goedgekeurde risicobereidheid, zorg voor een evenwichtige afweging tussen 

commerciële belangen van de verzekeraar en te nemen risico’s. 

 

Toelichting. Jaarlijks  worden binnen het Riskteam de risico’s binnen Univé Regio+ bepaald en 

gemonitord. Eventuele discrepanties tussen commerciële belangen en risico’s worden binnen dit 

gremium besproken en waar nodig voorzien van een advies aan de RvB. 

 

Artikel 3.1.7 Binnen de raad van bestuur wordt aan een van de leden van de raad van bestuur de 

taak opgedragen besluitvorming binnen de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te 

bereiden. Het betrokken lid van de raad van bestuur is tijdig betrokken bij de voorbereiding van 

beslissingen die voor de verzekeraar van materiële betekenis voor het risicoprofiel zijn, in het 

bijzonder waar deze beslissingen een afwijking van de door de raad van commissarissen 

goedgekeurde risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. Bij het uitoefenen van de 

risicobeheerfunctie wordt tevens aandacht besteed aan het belang van financiële stabiliteit en de 

impact die systeemrisico’s mogelijk hebben op het risicoprofiel van de eigen instelling. 

 

Toelichting. De taakverdeling binnen de RvB voorziet in het toewijzen van risicobeheer. 

 

Artikel 3.1.8 Het lid van de raad van bestuur bij wie de taak is belegd de besluitvorming binnen 

de raad van bestuur op het punt van risicobeheer voor te bereiden kan zijn functie combineren 

met andere aandachtsgebieden, op voorwaarde dat hij geen individuele commerciële 

verantwoordelijkheid draagt voor en onafhankelijk functioneert van commerciële taakgebieden. 

 

Toelichting. De taakverdeling binnen de RvB voorkomt niet dat er op bepaalde punten een 

overlap ontstaat tussen risicobeheer en aansturing van commerciële taakgebieden. Mochten er 

situaties ontstaan waarbij een conflict of interest ontstaat tussen deze 2 aspecten, zullen deze 

taakgebieden binnen de RvB worden overgedragen zodat onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. 

Het Riskteam signaleert en initieert hierbij.  
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3.2 Taak en werkwijze 

 

Artikel 3.2.1 De raad van bestuur van de verzekeraar draagt bij zijn handelen zorg voor een 

evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de verzekeraar betrokken partijen zoals zijn 

klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit 

van de verzekeraar, de maatschappelijke omgeving waarin de verzekeraar functioneert en wet- en 

regelgeving en codes die op de verzekeraar van toepassing zijn. 

 

Toelichting. De RvB heeft zich geconfirmeerd aan deze aspecten. De RvB heeft  op 1 juli 2013 de 

‘eed of belofte’ afgelegd. Onderwerpen zijn opgenomen in het Bestuursreglement.  

 

Artikel 3.2.2 Het centraal stellen van de klant is een noodzakelijke voorwaarde voor de 

continuïteit van de verzekeraar. Onverminderd principe 3.2.1 draagt de raad van bestuur er zorg 

voor dat de verzekeraar zijn klanten te allen tijde zorgvuldig behandelt. De raad van bestuur 

draagt er zorg voor dat de zorgplicht jegens de klant wordt verankerd in de cultuur van de 

verzekeraar. 

 

Toelichting. De RvB heeft zich geconfirmeerd aan deze aspecten. De RvB heeft op 1 juli 2013 de 

‘eed of belofte’ afgelegd. Onderwerpen zijn opgenomen in het Bestuursreglement. Door middel 

van klantmeetsystemen en een actief klachtenmanagement wordt gemonitord of er signalen zijn 

die wijzen op tegenstrijdigheden.  

 

Artikel 3.2.3 De leden van de raad van bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, 

deskundige en integere manier uit met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving, codes en reglementen. Ieder lid van de raad van bestuur tekent een moreel-ethische 

verklaring. In de toelichting op deze Code is een model-verklaring opgenomen. Dit model kan 

iedere verzekeraar naar eigen inzicht aanvullen. 

 

Toelichting. De RvB heeft zich geconfirmeerd aan deze aspecten. De RvB heeft op 1 juli 2013 de 

‘eed of belofte’ afgelegd. Onderwerpen zijn opgenomen in het Bestuursreglement. 

 

4. RISICOMANAGEMENT 

Artikel 4.1 De raad van bestuur, en binnen de raad van bestuur primair de voorzitter van de raad 

van bestuur, is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig 

bijstellen van het algehele risicobeleid van de verzekeraar. De risicobereidheid wordt op voorstel 

van de raad van bestuur tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van commissarissen 

voorgelegd. Tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid worden eveneens ter 

goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. 

 

Toelichting: In het Bestuursreglement is er geen sprake van verantwoordelijkheid van primair de 

voorzitter van de Raad van Bestuur voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig 

bijstellen van het algehele risicobeleid. Dit is belegd bij de RvB als gremium. Op 11 november 

2013 is het ORSA en Kapitaalbeleid (inclusief risicobereidheid) goedgekeurd door de Raad van 

Commissarissen, op advies van de auditcommissie. Ten tijde van het schrijven van dit verslag 
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heeft de Ledenraad het kapitaalbeleid nog niet vastgesteld. Dit is geagendeerd voor de 

Ledenraadsvergadering op 12 mei 2014 waarbij tevens de jaarrekening 2013 zal worden 

vastgesteld. 

 

Artikel 4.2 De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde 

risicobeleid. Daartoe bespreekt de raad van commissarissen het risicoprofiel van de verzekeraar 

en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in 

overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze 

toezichtrol wordt de raad van commissarissen geadviseerd door de risicocommissie die hiertoe uit 

de raad van commissarissen is gevormd. 

Op 11 november 2013 is het ORSA en Kapitaalbeleid (inclusief risicobereidheid) goedgekeurd 

door de Raad van Commissarissen, op advies van de auditcommissie. 

 

Artikel 4.3 De raad van commissarissen beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de 

bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de verzekeraar. De 

voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de raad van bestuur aan 

de raad van commissarissen verstrekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen oordeel 

over te vormen. 

 

Op 11 november 2013 is het ORSA en Kapitaalbeleid (inclusief risicobereidheid) goedgekeurd 

door de Raad van Commissarissen, op advies van de auditcommissie. 

 

Artikel 4.4 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat het risicobeheer zodanig adequaat is 

ingericht dat hij tijdig op de hoogte is van materiële risico’s die de verzekeraar loopt opdat deze 

risico’s beheerst kunnen worden. Beslissingen die van materiële betekenis zijn voor het 

risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, worden genomen door de raad van 

bestuur. 

 

Toelichting. Univé Regio+ kent een Riskteam, bestaande uit vertegenwoordigers die allen een 

risico-aandachtsgebied vertegenwoordigen. Binnen dit team worden risico’s vastgesteld, 

beoordeeld en gemonitord. Van dit overleg vindt rapportage  plaats. Beslissingen die van 

materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie of het liquiditeitsbeslag, 

worden genomen door de raad van bestuur. 

 

Artikel 4.5 Iedere verzekeraar heeft een Product Goedkeuringsproces. De raad van bestuur draagt 

zorg voor de inrichting van het Product Goedkeuringsproces en is verantwoordelijk voor het 

adequaat functioneren daarvan. Producten die het Product Goedkeuringsproces binnen de 

verzekeraar doorlopen worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een 

zorgvuldige afweging van de risico’s door de risicomanagementfunctie binnen de verzekeraar en 

zorgvuldige toetsing van andere relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de klant. De 

interne auditfunctie controleert op basis van een jaarlijkse risico-analyse of opzet, bestaan en 

werking van het proces effectief zijn en informeert de raad van bestuur en de desbetreffende 

(risico)commissie van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten hiervan. 
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Toelichting. Het PARP proces bevindt zich ultimo 2013 in een opstartfase. Hierbij wordt qua 

opzet samengewerkt met de Univé organisatie. Naar verwachting is de PARP voor Univé Regio+ 

Brandverzekering NV. in de 1e helft van 2014 gereed en uitgevoerd. De Risk- en de Auditfunctie 

zullen bij dit proces worden betrokken.  

 

5. AUDIT 

 

Artikel 5.1 De raad van bestuur draagt zorg voor systematische controle op de beheersing van de 

risico’s die met de (bedrijfs)activiteiten van de verzekeraar samenhangen. 

 

Toelichting. Univé Regio+ kent een Riskteam, bestaande uit vertegenwoordigers die allen een 

risico-aandachtsgebied vertegenwoordigen. Binnen dit team worden risico’s vastgesteld, 

beoordeeld en gemonitord. Van dit overleg vindt rapportage  plaats.  

 

Artikel 5.2 Binnen de verzekeraar is een interne auditfunctie werkzaam die onafhankelijk is 

gepositioneerd. Het hoofd interne audit rapporteert aan de voorzitter van de raad van bestuur en 

heeft een rapportagelijn naar de voorzitter van de auditcommissie. 

 

Toelichting. In samenwerking met de Centrale Univé organisatie is een interne auditfunctie 

opgezet. In 2013 hebben diverse vanuit de Univé Formule verplichte audits en niet-verplichte 

audits plaatsgevonden. Hierbij is conform de Code gerapporteerd aan de voorzitter van de RvB 

en de voorzitter van de Auditcommissie.  

 

Artikel 5.3 De interne auditfunctie heeft tot taak te beoordelen of de interne beheersmaatregelen 

in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. Daarbij ziet zij onder meer op de kwaliteit en 

effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen 

binnen de verzekeraar. De interne auditfunctie rapporteert over de bevindingen aan de raad van 

bestuur en de auditcommissie. 

 

Toelichting. In samenwerking met de Centrale Univé organisatie is een interne auditfunctie 

opgezet. In samenwerking met een externe deskundige partij zijn in de Code genoemde aspecten 

beoordeeld. Hierbij is conform de Code gerapporteerd.  

 

Artikel 5.4 Tussen de interne auditfunctie, de externe accountant en de risico- of auditcommissie 

van de raad van commissarissen vindt periodiek informatie-uitwisseling plaats. In het kader van 

deze informatie-uitwisseling is ook de risicoanalyse en het auditplan van de interne auditfunctie 

en van de externe accountant onderwerp van overleg. 

 

Toelichting. Genoemde onderwerpen worden besproken in de auditcommissie, waar genoemde 

onderwerpen tussen de genoemde gremia worden behandeld.  

 

Artikel 5.5 In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de 

externe accountant in zijn verslag aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn 

bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het 

risicobeheer en de beheersprocessen binnen de verzekeraar. 
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Toelichting: de externe accountant rapporteert over genoemde onderwerpen in zijn jaarlijkse 

managementletter.  

 

Artikel 5.6 De interne auditfunctie neemt het initiatief om met de Nederlandsche Bank en de 

externe accountant tenminste jaarlijks in een vroegtijdige fase elkaars risicoanalyse en 

bevindingen en auditplan te bespreken. 

 

Toelichting. In afwijking tot hetgeen in de Code staat opgenomen, is binnen de Univé-organisatie 

de afspraak gemaakt dat DNB contact opneemt met de Interne Auditfunctie om deze onderwerpen 

te bespreken. Deze afspraak is vastgelegd in het auditcharter. 

 

6. BELONINGSBELEID 

 

Artikel 6.1.1 De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in 

lijn is met zijn strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt 

gehouden met de lange termijn belangen van de verzekeraar, de relevante internationale context 

en het maatschappelijk draagvlak. De raad van commissarissen en de raad van bestuur nemen dit 

uitgangspunt in acht bij het vervullen van hun taken met betrekking tot het beloningsbeleid. 

 

Toelichting. In 2011 is het algemene beloningsbeleid opnieuw vormgegeven. Hierbij is 

aansluiting gezocht met het Besluit Beheerst Beloningsbeleid Wft. Dit beloningsbeleid is 

ontworpen om de lange termijn strategie van Univé Regio+ te ondersteunen. Het is in het belang 

van de leden van Univé Regio+ dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Dit is 

het beste te waarborgen door het dienen van de belangen van de leden. Daarom wordt er naar 

gestreefd de meest tevreden leden te hebben ten opzichte van organisaties met een vergelijkbare 

dienstverlening. Klantbelang en het ondersteunen van de continuïteit van de organisatie door het 

nastreven van gematigde duurzame groei, zijn belangrijke pijlers van haar beloningsbeleid. 

Vanaf 2013 is er voor de medewerkers van Univé Regio+ geen sprake meer van variabele 

beloningsregeling, zodat geen sprake kan zijn van perverse prikkels bij het adviseren aan Leden. 

Er zijn nog een drietal variabele beloningscomponenten in tact: De 13e maand is voor een 

belangrijk deel van de medewerkers afhankelijk van de bedrijfsresultaten conform bepalingen uit 

de CAO. Ook kent Univé Regio+ een zogenaamde ‘Raad van Bestuur Bonus’(zie artikel 6.2.2), 

een discretionaire bonus voor medewerkers. De RvB kent een separate variabele 

beloningsregeling.(zie ook paragraaf 6.3  bestuurdersbeloning) 

 

6.2 Governance 

 

Artikel 6.2.1 De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren 

van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de raad van bestuur. Daarnaast 

geeft de raad van commissarissen goedkeuring aan het beloningsbeleid voor het senior 

management en ziet hij toe op de uitvoering daarvan door de raad van bestuur. Tevens keurt de 

raad van commissarissen de beginselen van het beloningsbeleid voor overige medewerkers van de 

verzekeraar goed. Het beloningsbeleid van de verzekeraar omvat mede het beleid met betrekking 

tot het toekennen van retentie-, exit- en welkomstpakketten. 
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Toelichting. Op 19 maart 2012 is door de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid 

goedgekeurd. 

 

Artikel 6.2.2 De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks de hoogste variabele inkomens. De 

raad van commissarissen ziet erop toe dat de raad van bestuur ervoor zorg draagt dat de variabele 

beloningen binnen de verzekeraar passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de 

verzekeraar en in het bijzonder of deze voldoen aan de in deze paragraaf genoemde principes. 

Tevens bespreekt de raad van commissarissen materiële retentie-, exit en welkomstpakketten en 

ziet erop toe dat deze passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de verzekeraar en niet 

excessief zijn. 

 

Toelichting. Univé Regio+ kent voor haar medewerkers geen variabele beloning (zie toelichting 

in artikel 6.1.1). Wel bestaat de mogelijkheid om een bijzondere ‘Raad van Bestuur’ beloning te 

verstrekken. Dit is een beloning die gegeven kan worden aan een medewerker die aantoonbaar 

een uitzonderlijke inzet, uitzonderlijke prestaties of uitzonderlijk resultaat heeft geleverd, die 

buiten de normale kaders van de functie vallen. Alle medewerkers kunnen in aanmerking komen 

voor de bijzondere beloning. De hoogte van deze bijzondere beloning bedraagt maximaal een 

gemiddeld maandsalaris. Deze bijzondere beloning dient te worden getoetst door de 

Renumeratiecommissie. 

 

6.3 Bestuurdersbeloning 

 

Artikel 6.3.1 Het totale inkomen van een lid van de raad van bestuur staat in een redelijke 

verhouding tot het vastgestelde beloningsbeleid binnen de verzekeraar waarbij het totale inkomen 

ten tijde van de vaststelling iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten 

de financiële sector ligt, waarbij de relevante internationale context wordt meegewogen. 

 

Toelichting. Naast het algemene beloningsbeleid is een beloningsbeleid specifiek voor de Raad 

van Bestuur opgesteld. In dit nieuwe beloningsbeleid geldt als uitgangspunt: een norm vast 

inkomen dat ligt tussen de mediaan en het eerste kwartiel van financiële instellingen die qua 

omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met Univé Regio+. Deze uitgangspunten zijn getoetst 

door een extern bureau. 

 

Artikel 6.3.2 De vergoeding bij ontslag van een lid van de raad van bestuur bedraagt maximaal 

eenmaal het jaarsalaris (het ‘vaste’ deel van de bezoldiging). Indien het maximum van eenmaal 

het jaarsalaris voor een lid van de raad van bestuur die in zijn eerste benoemingstermijn wordt 

ontslagen kennelijk onredelijk is, komt dit lid van de raad van bestuur in dat geval in aanmerking 

voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris. 

 

Toelichting. Conform de huidige Statuten van Univé Regio+ worden de statutaire bestuurders 

benoemd voor onbepaalde tijd. De statutaire bestuurders worden benoemd door de Ledenraad uit 

een bindende voordracht door de Raad van Commissarissen. Er is geen ontslagvergoeding 

vastgesteld. Overeengekomen is dat, indien de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van 

Univé Regio+, dan wel onder omstandigheden of door handelen, dat voor rekening en risico van 

Univé Regio+ dient te komen, zonder dat dit ontslag zijn uitsluitende of voornaamste reden vindt 
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in handelingen of nalatigheid van de bestuurder en/of hij niet meer voldoet aan de normen van 

externe toezichthouders, de bestuurder gerechtigd zal zijn tot een vergoeding, die in onderling 

overleg dan wel door een rechter zal worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat een falende 

bestuurder niet wordt beloond. 

 

Artikel 6.3.3 Bij de toekenning van de variabele beloning aan een lid van de raad van bestuur 

wordt rekening gehouden met de lange termijn component. De toekenning is mede afhankelijk 

van winstgevendheid en/of continuïteit. De variabele beloning wordt voor een materieel deel 

voorwaardelijk toegekend en op zijn vroegst drie jaar later uitgekeerd. 

 

Toelichting. Er is momenteel nog geen regeling getroffen voor een variabele beloning gebaseerd 

op lange termijn doelstellingen. 

 

Artikel 6.3.4 Aandelen die zonder financiële tegenprestaties aan een lid van de raad van bestuur 

worden toegekend, worden aangehouden voor telkens een periode van ten minste vijf jaar of tot 

ten minste het einde van het dienstverband indien deze periode korter is. Indien opties worden 

toegekend worden deze in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet uitgeoefend. 

 

Toelichting. Dit artikel is niet van toepassing. Univé Regio+
 kent geen aandelen.  

 

6.4 Variabele beloning Raad van Bestuur 

 

Artikel 6.4.1 Het toekennen van een variabele beloning is mede gerelateerd aan de lange termijn 

doelstellingen van de verzekeraar. 

 

Toelichting. Er is momenteel nog geen regeling getroffen voor een variabele beloning gebaseerd 

op lange termijn doelstellingen. 

 

Artikel. 6.4.2 Iedere verzekeraar stelt een bij de verzekeraar passend maximum vast voor de 

verhouding tussen de variabele beloning en het vaste salaris. Voor een lid van de raad van bestuur 

bedraagt de variabele beloning per jaar maximaal 100% van het vaste inkomen. 

 

Toelichting. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid een variabele beloning toe te 

kennen van maximaal 10% van het vaste jaarinkomen. Deze variabele beloning wordt toegekend 

indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van uitstekende prestaties.  

 

Artikel 6.4.3 Een variabele beloning wordt gebaseerd op de prestaties van het individu, zijn 

bedrijfsonderdeel en die van de verzekeraar als geheel op basis van vooraf vastgestelde en 

beoordeelbare prestatiecriteria. Naast financiële prestatiecriteria vormen ook niet-financiële 

prestatiecriteria een belangrijk onderdeel van de individuele beoordeling. In het beloningsbeleid 

van de verzekeraar worden de prestatiecriteria zoveel mogelijk geobjectiveerd. 

 

Toelichting: Voor de variabele beloning geldt dat: een deel van de variabele beloning is 

gekoppeld aan doelstellingen van de onderneming als geheel en een deel van de variabele 

beloning is gekoppeld aan persoonlijke doelstellingen (niet zijnde financiële doelstellingen). 
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6.4.4 Bij het beoordelen van prestaties op basis van de vastgestelde prestatiecriteria worden 

financiële prestaties gecorrigeerd voor (geschatte) risico’s en kosten van kapitaal. 

 

Toelichting: Aangezien de risico’s van Univé Regio+ beperkt zijn en er geen sprake is van 

kapitaal van derden, zijn deze correctie-elementen niet opgenomen in de prestatiecriteria. 

 

6.4.5 In buitengewone omstandigheden, bijvoorbeeld indien toepassing van de vastgestelde 

prestatiecriteria tot een verkrijging van ongewenste variabele beloning van een lid van de raad 

van bestuur zou leiden, heeft de raad van commissarissen de discretionaire bevoegdheid de 

variabele beloning aan te passen wanneer deze naar zijn oordeel leidt tot onbillijke of onbedoelde 

uitkomsten. 

 

Toelichting: Beoordeling van de gerealiseerde prestatiecriteria en de vaststelling respectievelijk 

toekenning van de variabele beloning geschiedt door de Raad van Commissarissen.  

 

6.4.6 De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele beloning die is toegekend 

aan het lid van de raad van bestuur op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen 

van het desbetreffende lid van de raad van bestuur. 

 

Toelichting. Gezien de beperkte omvang van de variabele beloning, waarvan maximaal de helft 

gebaseerd is op (financiële) gegevens, is geen specifieke ‘claw-back’ clausule opgenomen. 

Daarnaast wordt het deel van de variabele bonus dat gebaseerd is op (financiële) gegevens 

uitgekeerd nadat de Ledenraad de jaarrekening, welke is voorzien van een 

accountantsverklaring, heeft vastgesteld.  

 

7. NALEVING WET- EN REGELGEVING 

 

De verzekeraar beschikt over een proces dat borgt dat nieuwe wet- en regelgeving tijdig wordt 

gesignaleerd en geïmplementeerd. Dit proces evalueert de verzekeraar jaarlijks. Betrokken bij dit 

proces zijn in ieder geval de volgende functies: het bestuur, de interne toezichthouder, 

risicomanagement, compliance, internal audit en de actuariële functie. 

 

Toelichting. Univé Regio+ stelt periodiek een compliance rapportage op, waarin nieuwe wet- en 

regelgeving een vast onderdeel van is. Deze rapportage wordt besproken in de Auditcommissie. 

 


