
   

 

JAARVERSLAG 2015 

van 

COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DE KLERKWEG 1, 1703 DK HEERHUGOWAARD 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

INHOUDSOPGAVE 

Samenstelling bestuursorganen 1 

Verslag Raad van Bestuur 2 

Bericht van de Raad van Commissarissen 17 

Kerncijfers 2011-2015 20 

Bijlages 21 

Jaarrekening 

Geconsolideerde balans per 31 december 2015 24 

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015 26 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 27 

Toelichting 28 

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 34 

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015 50 

Vennootschappelijke balans per 31 december 2015 55 

Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2015 57 

Toelichting 58 

Toelichting op de vennootschappelijke balans per 31 december 2015 59 

Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2015 67 

 

Overige gegevens 

Overige gegevens 70 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 71 

 

Totaal aantal pagina’s in dit rapport 77 



 

 

 1  

Samenstelling bestuursorganen 

 
Gebaseerd op de situatie per 31 december 2015 

 

Raad van Commissarissen 
De heer E.A.M. Karregat (voorzitter) Oosthuizen  

Mevrouw L.E. Damhuis-Kools  Bovenkarspel 

De heer drs. S.A. van Duin   Bergen 

De heer drs. P. Middelkoop   Haarlem 

De heer T.J.M. Roos (a.i.)   Apeldoorn 

 

Ledenraad 
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 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 

De heer N. Koning     Alkmaar 

De heer A.C. Koole     Uithoorn 

De heer A. van de Kreeke   Amsterdam 

De heer P.C. Nell     Ursem 

De heer H. Onderwater    Wormer 

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

De heer A.P. Pereboom    Castricum 

De heer J. van der Straaten   Haarlem 

De heer J. Tamis     Alkmaar 

De heer R. Velsink     Dalfsen 

Mevrouw E. Verhage    Heemskerk 

De heer G.J. de Vries    Oudendijk 

Mevrouw P.J. de Wit    Zwaag 

Mevrouw M. van Wijk    Amsterdam 

 

Raad van Bestuur 
Mevrouw ir. M. Tiemstra   Huizen  

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 redelijke prijs en daarbij altijd in het belang te handelen van haar klanten. 

 

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

groep staat onder verantwoordelijkheid van de Raad van 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. 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 de Univé Formule, beheerd door de centrale Univé 

organisatie, de Coöperatie Univé U.A.  

 

De Univé Formule heeft haar zorgverzekeringen ondergebracht bij Coöperatie VGZ. Coöperatie 

VGZ levert onder licentie zorgverzekeringen onder het label Univé Zorg en is risicodrager voor 

deze zorgverzekeringen.  

 

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

schade-, en zorgverzekeringen aan. Er zijn ultimo 2015 twaalf (2014: veertien) RU’s met ca. 140 

verzekeringswinkels verspreid over heel Nederland.  
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Missie, visie, strategie 

 

 

Wij zijn Univé 

Univé is een organisatie zonder winstoogmerk, gedreven door klant- en ledenbelang. Wij geloven 

al meer dan 200 jaar in het principe van de coöperatie: mensen die hun krachten bundelen met 

anderen, om hun dierbaren en hun zaken te kunnen beschermen. Coöperatieve waarden als 

‘eerlijk zaken doen’ en ‘omzien naar elkaar’ zijn kenmerkend voor Univé. Klanten en leden 

voelen zich verbonden met Univé, omdat ze zich herkennen in deze waarden. 

 

Missie/visie 

De missie/visie is als volgt geformuleerd: “Wij willen conform ‘Koers 2020’ een allround 

brandverzekeraar en financieel dienstverlener zijn, die haar particuliere en zakelijke klanten 

bijstaat bij het oplossen van vraagstukken die te maken hebben met materiële en financiële 

risico’s in hun leven en/of bedrijfsvoering. Dit doen wij door adequate advisering, vlekkeloze 

levering van adviezen, producten, diensten en dienstverlening (inclusief nazorg) bij schade.  

 

Wij zijn partner van onze klanten bij nader te bepalen belangrijke, veelal eenmalige events in hun 

leven en/of zakelijke bedrijfsvoering. Wij doen dit met een organisatie van mensen die naast haar 

klanten staat en hen proactief probeert te bedienen. Wij proberen in de huid van de klant te 

kruipen en hen te ontzorgen opdat onze klant ongehinderd door kan gaan met zijn/haar leven 

en/of bedrijf.  

 

Wij werken samen met partners die een deel van de producten en diensten conform onze waarden 

en normen leveren. Wij werken zonder winstoogmerk en door onze coöperatieve structuur staat 

de klant bij ons aan het roer en zijn wij dienstbaar aan haar/hem. Wij werken omwille van onze 

klanten intensief samen met onze collega RU’s binnen de Univé Formule waarmee onze 

kernwaarden: samen, zelfredzaam en dichtbij, zijn verankerd.” 

 

De waarden & Strategie van Univé 

Het coöperatieve DNA van Univé zit diep geworteld in de historie en de organisatie en de 

mentaliteit van haar mensen.  

Univé hecht waarde aan openheid en eerlijkheid. 

  Univé hecht waarde aan sociale waarden en oprechte interesse in elkaar.  

  Univé gelooft dat mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben, maar ook dat je naar elkaar 

moet omzien.  
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Waar staat Univé voor?  

Dit zijn onze merkwaarden:  

  Samen 

  Zelfredzaam 

  Dichtbij 

 

In alle producten en in de dienstverlening van Univé staan deze waarden centraal.  

 

Strategie  

De strategie van Univé Regio+ sluit aan op ‘Koers 2020’, het strategietraject dat de Centrale 

Organisatie voor de hele Univé Formule heeft opgezet.  

 

De komende jaren ziet Univé Regio+ nog mogelijkheden om de kosten verder te laten dalen, 

onder meer door de mogelijkheden van online. Daarnaast worden er stappen gezet op het gebied 

van samenwerking met andere RU’s, teneinde schaalvergroting en efficiency te realiseren, zonder 

dat dit ten koste gaat van het gevoel van dichtbij zijn.  
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TERUGBLIK 2015 

 

Er is veel gebeurd in 2015. Hieronder de belangrijkste zaken op een rij.  

 

Reorganisatie 

Halverwege 2015 vond er een reorganisatie plaats. Deze reorganisatie had als doel kostenreductie 

en verbetering van de commerciële slagkracht. Deze reorganisatie heeft impact gehad op het hele 

bedrijf. Eind 2015 was deze reorganisatie afgerond. In totaal vertrokken er 13 collega’s en voor 

16 collega’s veranderde de functie. Het sluiten van twee winkels was eveneens onderdeel van de 

reorganisatie. De winkels in Zaandam en in Heemskerk sloten op 1 juli 2015 hun deuren. Meer 

over de reorganisatie is te lezen in het hoofdstuk Personeel & Organisatie. 

 

Solvency II en het Riskteam 

Voor een groot deel van het bedrijf geldt dat Solvency II, compliance en risk onderwerpen zijn 

geweest die een aanzienlijk deel van de agenda's hebben ingenomen. Er is een inhaalslag 

gemaakt. Risk/Compliance is inmiddels een volwaardige functie. Er zijn diverse activiteiten 

ondernomen om het risicodenken en risicobewustzijn te verankeren in de organisatie en in het 

DNA van de medewerkers.  Enkele voorbeelden van deze activiteiten: het inrichten van een 

nieuw riskteam, het aantrekken van een nieuwe Risk en Compliance Officer, het afnemen van de 

Eed of Belofte, het houden van roadshows door risk/compliance medewerkers, het inrichten van 

de organisatie conform de 3 lines of defence principes en de oprichting van een Kwaliteitsbureau 

Integere en Beheerste Bedrijfsvoering. 

Meer over Solvency, compliance en risk is te lezen in het hoofdstuk Risicomanagement. 

 

Zorgplicht AOV-dossiers 

Er bleek een kwaliteitsslag nodig te zijn op het gebied van zorgplicht t.a.v. AOV-dossiers. Dit 

project is opgepakt door een Univé-brede projectgroep. De door de AFM gestelde deadline voor 

hersteladviezen AOV is gehaald. De resultaten van het kwaliteitsonderzoek hersteladviezen zijn 

geagendeerd voor Q1 2016. 

 

Introductie nieuw polissysteem QIS 

In het voorjaar van 2015 is er een nieuw polissysteem voor de particuliere markt geïntroduceerd; 

QIS (Quinity Insurance System). Hier ging jarenlange voorbereiding aan vooraf. De technische 

implementatie is relatief vlekkeloos verlopen. Het nieuwe systeem vraagt van mensen dat ze 

klantgerichter en efficiënter gaan werken. Wel is gebleken dat de communicatie die uit QIS 

kwam, nog te wensen over. In 2015 is veel aandacht besteed aan de verbetering hiervan. Helaas is 

de kwaliteit nog steeds niet op het gewenste niveau.  

 

Toename van het aantal evenementen in winkels  

In de winkels is het afgelopen jaar veel meer gebeurd dan voorheen. Speeddates met diëtisten, 

belastingadviesdagen, gratis juridisch advies i.s.m. Univé Rechtshulp, auto-zomercheck en 

EHBO-workshops, zijn hier een paar voorbeelden van. De evenementen zorgen ervoor dat 
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klanten van het merk Univé blijven houden en trekt mensen aan die anders niet zo snel zouden 

komen.  

 

Winkels en nieuwe buren in Heerhugowaard 

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

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

Purmerend, Landsmeer, Volendam en Zwolle. Door de eerder genoemde sluiting zijn dit er twee 

minder dan in 2014. In Heemskerk was de winkel gevestigd in een gehuurd pand. Het pand in 

Zaandam was in eigendom. Dit Zaanse pand is verkocht in 2015. Het hoofdkantoor in 

Heerhugowaard wordt na een kleine verbouwing, sinds eind 2015, gedeeltelijk verhuurd aan 

Leasevisie.  

 

Ledenbeleid 

Ook in 2015 is er vanuit de missie invulling gegeven aan het ledenbeleid van Univé Regio+. Eind 

2013 is het Univé Regio+ Ledenfonds opgericht. 2014 is gebruikt om de kaders te schetsen en om 

de invulling verder uit te werken. In april 2015 is het Ledenfonds (www.univeledenfonds.nl) 

officieel van start gegaan. 

 
Het Ledenfonds wil de haar ter beschikking gestelde middelen inzetten voor ‘maatschappelijke 

initiatieven’ die in het verlengde liggen van de kernactiviteiten: zorg- en brandverzekeringen. 

Donaties zijn bedoeld voor initiatieven/projecten die een bijdrage leveren aan:  

  Het voorkomen van (brandgerelateerde) ongelukken; 

  Het beperken van leed nadat er een ongeluk heeft plaatsgevonden; 

  Verbetering van zorg; 

  Verbetering van de gezondheid van inwoners van het werkgebied.  

 

Direct na de start in april kwamen de eerste aanvragen binnen. In totaal ontvingen we 60 

aanvragen, die samen goed waren voor een bedrag van € 90.207,97 aan toegekende donaties.  

 

Kwartaal Ontvangen aanvragen Toegewezen Afgewezen Anders Donaties 

Q2 22 9 12 1 €          25.425 

Q3 18 11 6 1 €          37.824 

Q4 20 7 12 1 €     26.958,97 

Totaal 60 27 30 3 €     90.207,97 

 

Voor het Ledenfonds is een separate jaarrapportage opgesteld. Belangstellenden kunnen deze 

rapportage opvragen via ledenfonds@unive.nl. Eind 2015 is opnieuw besloten om een bedrag van 

€ 100.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting Univé Regio+ Ledenfonds. 

 

 

http://www.univeledenfonds.nl/
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FINANCIËLE RESULTATEN 2015 

 

In 2015 is de druk op de inkomsten en aantallen polissen voor Univé Regio+ niet minder 

geworden. Dit is in lijn met een algemene tendens in Nederland dat consumenten hun geld steeds 

bewuster uitgeven. Verzekeringen worden steeds meer een commodity-product en de concurrentie 

is onverminderd hevig.  

 

Het resultaat 

Het resultaat van de Coöperatie Univé Regio+ is desondanks op een bedrag uitgekomen dat in de 

buurt ligt van het resultaat over 2014. De lagere schadelast bij brandverzekeringen in 2015 en een 

omzet conform prognose hebben geleid tot een resultaat na belastingen van € 2.343.915 positief 

(vorig jaar € 2.164.958 positief).  

 

Het verzekeringstechnische resultaat van Univé Regio+ Brandverzekering N.V. ligt ruim boven 

budget. De schade-uitkeringen in 2015 zijn beperkt gebleven tot € 4.191.450. In 2014 werd er      

€ 3.872.154 uitgekeerd. Hiermee is het schadepercentage (schadelast ten opzichte van de premie-

inkomsten) licht gestegen van 32% in 2014 naar 34% in 2015. 

 

Univé Regio+ Brandverzekering N.V. voldoet per 31 december 2015 ruimschoots aan de intern 

gestelde Solvency II-solvabiliteitsnorm van 155%. 

 

Zorgverzekeringen 

Het aantal zorgverzekeringen binnen het werkgebied van Univé Regio+ is begin 2015 gedaald met 

1,1% naar 196.739 polissen. De provisie inkomsten zijn daarentegen gestegen door een eenmalige 

omzetting in de Univé zorgverzekeringen als gevolg van de introductie van het Univé Zorg Select 

product. Met name het prijsaspect wordt bij het afsluiten van zorgverzekeringen steeds 

belangrijker, waarbij vergelijkingssites een steeds dominantere rol gaan spelen. De landelijke 

bereidheid van verzekerden om te veranderen van zorgverzekeraar is in de zorgperiode 2015-

2016 met 6,8% licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (6,5%). 

 

Schadeverzekeringen (exclusief brandverzekeringen) 

Het aantal Univé variaverzekeringen (schadeverzekeringen, m.u.v. wonen) is met 4,6% gegroeid. 

De verdiende provisie steeg met 1,9%. De stijging van de provisie wordt met name veroorzaakt 

door de (brom)fietsverzekering en de bestelautoverzekering. De concurrentie van 

autoverzekeringen in een krimpende automarkt is zeer groot. Daarnaast kiezen Nederlanders voor 

kleinere en lichtere auto’s en wordt er langer met een auto doorgereden. Deze ontwikkelingen 

hebben een negatieve invloed op het premievolume van de autoverzekeringen. Aan de andere 

kant zien we dat Nederlanders langzamerhand optimistischer worden over hun economische 

toekomst wat een (licht) positieve invloed heeft op de verkoop van nieuwe auto’s. Deze 

ontwikkeling zien we (nog) niet terug in onze cijfers.  
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Nieuwe autoverzekering 

Eind 2015 is er een nieuwe autoverzekering geïntroduceerd: Auto Select. Het gaat hier om een 

online verzekering, met bijbehorende app. Deze verzekering is scherper in prijs dan de gewone 

autoverzekering, maar daar staat tegenover dat klanten ook meer zelf doen. Eind 2015 waren er 

enkele tientallen van deze nieuwe autoverzekering gesloten.  

 

Hypotheken/leven 

De inkomsten in de branche hypotheek/leven zijn gedaald van € 722.570 in 2014 naar € 643.899 

in 2015. Deze daling wordt met name veroorzaakt door lagere doorlopende provisie en een lagere  

vrijval van voorzieningen. De opbrengsten uit vaste fee zijn daarentegen licht gestegen met 0,8% 

(€ 3.000). 

 

Kosten 

De operationele bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2014 gestegen. Dit komt met name door 

hogere bestuurskosten, hogere kosten voor Risk en Compliance en een hogere doorbelasting van 

kosten door de Centrale Organisatie. De totale bedrijfslasten zijn gestegen met € 336.673 naar  

€ 17.970.175. Dit is exclusief de vrijval van de voorziening reorganisatiekosten en exclusief de 

bijzondere waardevermeerdering van het pand in Heerhugowaard in verband met de taxatie per 

31 december 2015. In totaal is het aantal FTE in 2015 gedaald met 9 naar 163 FTE.  

 

Beleggingen 

Univé Regio+ voert een behoudend 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+ gestreefd naar spreiding van het vermogen over diverse financiële instellingen, waarbij 

met name wordt belegd in spaarrekeningen, deposito’s en obligaties. Er is een gemiddeld resultaat 

op het belegde vermogen behaald van 0,8% (vorig jaar 2,6%). De daling van het rendement wordt 

veroorzaakt door dalende rentes en door ongerealiseerd koersverlies op obligaties van ruim 

€ 165.000 (2,8% van het geïnvesteerde vermogen in obligaties). 

 

Overige specifieke ontwikkelingen van genoemde bedrijfsactiviteiten zijn verder in dit verslag 

weergegeven. 
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GOVERNANCE 

 

 

Solvency II 

Univé Regio+ heeft in 2015 veel aandacht geschonken aan de implementatie van Solvency II 

wetgeving. In 2015 is er hard gewerkt aan alle strategische documenten die beoordeeld moeten 

worden door de DNB, zowel voor Risk als Compliance. Ook zijn alle processen geïnventariseerd 

en de risico's beschreven en bruto gewogen. Periodiek wordt intern een compliance-rapportage 

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

Univé Regio+. 

 

Toezicht vanuit AFM en DNB 

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in 2015 verder toegenomen. Univé 

Regio+ heeft wederom meegedaan aan het self-assessment van de AFM. In 2015 is de Univé 

Formule door de AFM aangesproken op de advieskwaliteit van de dossiers inzake 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In het kader hiervan is een centrale werkgroep opgericht 

die erop gericht is om klanten te activeren conform de normen van de AFM en om de kwaliteit 

van adviezen voor complexe producten te verbeteren. In 2015 is er uit hoofde van de toezichtsrol 

veel contact geweest met DNB. Er is onder andere gesproken over de ontwikkelingen binnen 

Univé Regio+ (solvabiliteit, kapitaalbeleid en intra-groepposities) en met name over de 

wijzigingen binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.  

 

On-site onderzoek van DNB 

In het voorjaar van 2015 vond er een on-site onderzoek plaats. De belangrijkste thema’s waren 

risk en financiën. De aanbevelingen die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn in de loop van 2015 

grotendeels opgevolgd en geïmplementeerd.  

 

Personele wijzigingen in RvB en RvC 

De heer Van der Weide is per 1 april 2015 opgevolgd door mevrouw ir. M. Tiemstra, als 

voorzitter Raad van Bestuur. Mevrouw L.E. Damhuis-Kools en de heer T.J.M. Roos (a.i.) zijn 

getoetst door DNB en geschikt bevonden voor hun rollen in de Raad van Commissarissen. 

Mevrouw Tiemstra is getoetst en geschikt bevonden door DNB voor haar rol als Voorzitter Raad 

van Bestuur. De heer De Ruiter is eveneens getoetst en geschikt bevonden door DNB voor zijn 

gewijzigde aandachtsgebied Commercie in de RvB. 
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RISICOMANAGEMENT 

 

 

In 2015 is veel aandacht, tijd en energie geïnvesteerd in het implementeren van de vereisten van 

Solvency II en het verbeteren van risicobeheersing binnen Univé Regio+. Hierdoor staat 

risicobeheersing nu centraal in de dagelijkse bedrijfsvoering van Univé Regio+. Risico’s worden 

nu juist, tijdig en volledig gesignaleerd, begrepen, gewogen en beheerst. Risicomanagement 

draagt op die wijze bij aan de realisatie van de strategische doelstellingen.   

 

Eigen Risico Beoordeling (ERB) 

Door het uitvoeren van de Eigen Risico Beoordeling (ERB) is in 2015 veel inzicht verkregen in 

de meest belangrijke risico’s van Univé Regio+ en de effecten die het met zich meebrengt op 

resultaat en solvabiliteit. In de ERB zijn op basis van de vier risicocategorieën Strategisch, 

Financieel, Operationeel en Compliance onder andere de volgende risicosoorten de revue 

gepasseerd: Omgevingsrisico, Marktrisico, Renterisico, Verzekeringstechnisch risico, 

Operationeel risico, Uitbesteding risico, Calamiteitenrisico, Reputatie risico, Juridisch risico en 

Integriteit risico. In 2016 ligt de focus voor Univé Regio+ op het verder aantoonbaar inbedden van 

risicomanagement in de dagelijkse bedrijfsvoering. 
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LEDENRAAD 

 

 

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hechten grote waarde aan haar Ledenraad 

die zorgdraagt voor de vertegenwoordiging van de brandleden. Er waren ultimo 2015 23 

Ledenraadsleden actief.  

 

Ledenraadsvergaderingen 

Er zijn in 2015 drie reguliere Ledenraadsvergaderingen gehouden, te weten op 9 maart, 18 mei en 

26 oktober. Daarnaast zijn er twee extra informele Ledenraadsbijeenkomsten geweest op 29 juni 

en 5 oktober. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken tijdens de formele en informele 

vergaderingen zijn te vinden in bijlage I. In de Ledenraadsvergadering van 18 mei 2015 zijn de 

jaarrekeningen 2014 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. 

 

Herkozen en afgetreden ledenraadsleden 

Op 18 mei zijn zes Ledenraadsleden herkozen, te weten mevrouw M. van Wijk, mevrouw M. van 

Onna, de heren J. Dogger, J. Jimmink, C. Bos en R. Velsink. Op 18 mei 2015 is een 

Ledenraadslid afgetreden als gevolg van het bereiken van de maximale zittingsduur: de heer A. 

van der Burg. Mevrouw T.A. Knoop heeft, vanwege privéomstandigheden, in mei 2015 

aangegeven per direct terug te treden als lid van de Ledenraad.  

 

Wijzigingen in de RvC en RvB die zijn besproken met de Ledenraad 

Mevrouw L.E. Damhuis-Kools is op 9 maart 2015 voorgedragen en benoemd als lid Raad van 

Commissarissen. Ook is op 9 maart 2015 mevrouw M. Tiemstra voorgedragen en benoemd als 

voorzitter Raad van Bestuur en tevens Bestuurder Integere en Beheerste Bedrijfsvoering. 

Op 9 maart 2015 heeft ook de voordracht voor portefeuillewijziging en de benoeming van de heer 

R.A. de Ruiter als bestuurder Marketing & Verkoop plaatsgevonden.  

 

Algemene Ledenraadsvergaderingen, Coöperatiemiddag en informele bijeenkomsten 

Aansluitend op de Ledenraadsvergadering van 18 mei heeft de Algemene Ledenvergadering van 

Univé Regio+ plaatsgevonden. Eind september 2015 hebben Ledenraadsleden de 

Coöperatiemiddag bijgewoond zoals deze door Univé Centraal was georganiseerd. Er zijn in 2015 

twee informele bijeenkomsten geweest waarbij o.a. gesproken is over de introductie van QIS, een 

toelichting is gegeven op de stand van zaken met betrekking tot Zorgplicht en de status van het 

Ledenfonds is doorgenomen. In oktober is er uitgebreid stilgestaan bij de voorgenomen 

statutenwijzigingen Univé Regio+ Brandverzekering N.V. 

 

 

 



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

   12 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

 

Instroom en doorstroom 

De organisatie startte op 1 januari 2015 met 207 medewerkers (172,1 fte). Op 31 december 2015 

waren er 192 medewerkers in dienst (162,1 fte). In totaal kwamen er 16 medewerkers in dienst en 

gingen er 31 medewerkers uit dienst (waarvan 13 medewerkers via een reorganisatie). Het 

personeelsbestand van Univé Regio+ is in 2015 met 5,3% afgenomen. In 2015 zijn er 18 

medewerkers intern veranderd van functie. 94% van de medewerkers had in 2015 een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en 6% een contract voor bepaalde tijd. Eind 2015 

werkt 61% van de medewerkers parttime (minder dan 38 uur per week). 

 

 

Organisatie en reorganisatie 

Dhr. Van der Weide heeft van 1 september 2014 tot 1 maart 2015 de rol van voorzitter van de 

Raad van Bestuur op zich genomen (ad interim). Sinds 1 maart 2015 is mevrouw ir. M. Tiemstra 

officieel benoemd voor deze rol (na goedkeuring van DNB en AFM).   

 

In de zomer van 2015 is een reorganisatie doorgevoerd. De functie van regiomanager verviel. 

Ervoor in de plaats kwamen clustercoördinatoren. Er ontstonden twee nieuwe functies: manager 

winkels en manager Adviescentrum. Door de introductie van QIS zijn er verschillende functies 

bij het verzekeringsbedrijf, bemiddeling en de administratie komen te vervallen. Bij de afdeling 

zakelijk en het verzekeringsbedrijf zijn er sinds de zomer twee managers minder. 

 

Beheerst beloningsbeleid 

Univé Regio+ is een coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk die het klant- en ledenbelang 

centraal stelt. Wij hebben een beheerst beloningsbeleid. Doel van dit beleid is om integer 

handelen te bevorderen en er toe bij te dragen dat de medewerkers het belang van de leden en 

klanten voorop stellen. Daarnaast zorgt het beloningsbeleid ervoor dat er geen onaanvaardbare 

risico’s worden genomen die het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen. 

Medewerkers ontvangen een vast maandsalaris, vakantiegeld en jaarlijks, als de resultaten het 

toelaten en na goedkeuring van de RvB, een 13e maand. Daarnaast gebruiken we één 

beoordelingssystematiek voor het resultaat gericht aansturen, ontwikkelen en beoordelen van 

medewerkers. Univé Regio+ kent geen variabele beloningsregeling.  Wel is er een regeling om 

bijzondere prestaties te belonen met een beloning van max. € 500,-. Het beloningsbeleid voldoet 

aan wet- en regelgeving en richtlijnen van toezichthouder.  

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is in 2015 enigszins hoger dan in het jaar ervoor en kwam uit op 4,9% 

exclusief zwangerschapsverlof. In 2014 bedroeg het verzuim 4,2%. In 2013 was dit 4,1% en in 

2012 bedroeg het 5,7%.  Het ziekteverzuim inclusief zwangerschap bedroeg in 2015 5,6%. In 

2015 waren meer medewerkers dan vorig jaar langdurig ziek. De gemiddelde verzuimduur steeg 

van 12 dagen in 2014 naar 12,58 dagen in 2015. De meldingsfrequentie met een gemiddeld aantal 

meldingen van 1,14 per jaar is iets hoger als in 2014.  
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MEDEZEGGENSCHAPSORGAAN 

 

De samenstelling van de Ondernemingsraad (OR) bestond eind 2015 uit: mevrouw A. Bijnsdorp  

(voorzitter), mevrouw P. Haemers-Bakker (vicevoorzitter), mevrouw S. Berkhout (secretaris), 

mevrouw L. Vlaming en de heer J. Schouten. Er hebben wat wisselingen van de wacht 

plaatsgevonden. De voorzitter heer P. van der Roest is opgevolgd door mevrouw A. Bijnsdorp. 

Overige wijzigingen in de bezetting van de OR zijn te vinden in bijlage II.  

  

Begin 2015 is de OR gestart met de uitwerking van de Adviesaanvraag Herinrichting Organisatie 

2015. De OR kwam tweewekelijks en soms zelfs wekelijks bij elkaar om de Adviesaanvraag met 

elkaar door te nemen. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen een afvaardiging van 

de OR en het Bestuur om vragen naar aanleiding van deze Adviesaanvraag beantwoord te krijgen. 

Op 19 maart 2015 heeft de OR haar positieve advies naar het Bestuur opgestuurd.  

 

Na deze eerste drie intensieve maanden is de OR verder gegaan met vier-wekelijkse overleggen 

met de Directie. Onderwerpen die tijdens deze overleggen aan bod zijn gekomen, zijn: 

opleidingsmatrix, clustervergoedingen, foto’s van de medewerkers op internet en onder aan de  

e-mail, MTO, Feeddex, invoering QIS, Turfmaster, collectief zorg medewerkers, stimuleren 

autoverkopen, pensioenen, Solvency II, Risk & Compliance/ Risk team, 13e maand, financiën, 

werkkostenregeling, personeelsregelingen, actie auto-incentive, onderzoek DNB en het sociaal 

plan.   

 

Op 23 september heeft de OR de Adviesaanvraag Statutenwijziging Univé Regio+ 

Brandverzekering N.V. ontvangen en op 29 september heeft de OR hier een positief advies over 

uitgebracht.  

 

In 2015 heeft de OR twee instemmingsverzoeken behandeld. Op 29 september 2015 heeft de OR 

instemming verleend aan het Bestuur over de aanpassing van de openingstijden en instemming 

voor het van toepassing verklaren op alle medewerkers van het verlengde arbeidstijdenkader. Op 

9 november 2015 heeft de Ondernemingsraad instemming verleend om het coachen door middel 

van het meeluisteren naar gesprekken uit te breiden met het maken van videopnamen. 

 

Er is een nieuwe preventiemedewerker aangesteld, de heer K. Oudeman. Mevrouw P. Haemers-

Bakker en mevrouw L. Vlaming zullen de Arbo-overleggen en de overleggen met de 

preventiemedewerker in 2016 verder oppakken.  

 

Op 27 november heeft de Ondernemingsraad een nieuwe Adviesaanvraag ontvangen: 

Adviesaanvraag Kwaliteitsbureau Integere en Beheerste Bedrijfsvoering. De OR heeft hier begin 

2016 een positief advies over uitgebracht. 
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VOORUITZICHTEN 2016 

 

De economie trekt aan en de wereld blijft volop in beweging. De concurrentie blijft hevig en prijs 

speelt nog steeds een cruciale rol. Consumenten zijn bereid meer risico te accepteren, wat zich 

vertaalt in minder verzekeringen, lagere dekkingen en/of hogere eigen risico’s.  

 

Online producten Zorg Select en Auto Select 

De verwachting is dat premie- en provisie-inkomsten de komende jaren verder dalen. Op typische 

online producten zoals Zorg Select en Auto Select (eind 2015 geïntroduceerd) is de provisie lager 

dan die op overige zorg- en autoproducten. Daar staat tegenover dat deze Select-polissen via het 

online kanaal binnenkomen en het ‘gebruik’ van deze verzekeringen gebeurt via een speciale app. 

De inspanning die Univé Regio+ moet leveren voor deze producten is daarmee ook lager.  

De zorgpiek 2015/2016 heeft geleid tot een groei in aantal polissen die niet begroot was. Hierdoor 

stijgen de inkomsten voor 2016. 

 

Kostenverlaging 

Om deze dalende premie- en provisie-inkomsten te compenseren, zal worden ingezet op 

kostenverlaging zodat de marges voor de onderneming als geheel op voldoende niveau blijven. 

Op deze manier blijft de solvabiliteit voldoende en kunnen we blijven investeren in opleiding, 

Solvency II en kanaal- en propositie-ontwikkeling.  

 

Lage rente 

De aanhoudend lage rentes hebben ontegenzeggelijk invloed op de beleggingsresultaten van 

Univé Regio+. Aangezien wordt belegd in vastrentende waarden met lage risico’s, zullen de 

beleggingsopbrengsten het komende jaar naar verwachting niet beter worden.  

 

Werken volgens Solvency II 

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 eisen aan de interne bedrijfsvoering. Deze komen met name tot 

uitdrukking in de Solvency II-regelgeving. Deze regelgeving is ingegaan per 1 januari 2016. Alle 

benodigde voorbereidingen, beleidsstukken etc. zijn in 2015 gereed gekomen. Univé Regio+ heeft 

hier het afgelopen jaar veel in geïnvesteerd. De opzet van de voorgeschreven beleidsstukken is 

gereed en een gedeelte van de werking van de beleidsstukken is in 2015 geïmplementeerd. 2016 

zal in het teken staan van de effectuering van het geformuleerde beleid.  

 

Nieuw polissysteem QIS voor de zakelijke markt 

In de loop van 2016 zal het nieuwe polissysteem QIS voor zakelijk (inclusief vernieuwde 

brandproducten) worden geïmplementeerd. Dit zal moeten leiden tot een efficiëntere, meer 

slagvaardige en professionele organisatie. 
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Verbetering van de advieskwaliteit 

2016 zal ook in het teken staan van het ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers om 

service, schrijfvaardigheid, adviesvaardigheden en klantbeleving op een hoger niveau te brengen. 

Meer dan afgelopen jaar zullen ook de adviseurs van zakelijk en het schadebedrijf getraind 

worden in het voeren van (advies-)gesprekken.  

 

Verwachtingen voor particulier 

Voor particulier is de belangrijkste ambitie om meer marge uit de portefeuille te halen; vooral 

door toename van de polisdichtheid. Dit doen we door lokaal ondernemerschap verder vorm te 

geven en door ‘de achterdeur dicht’ te houden. Voor wat betreft de autoverzekeringen verwacht 

Regio+ dat 2016 wederom een moeilijk jaar gaat worden, vanwege de eerder genoemde lastige 

marktomstandigheden en vanwege de introductie van het recent geïntroduceerde Auto Select 

product, waarop de provisie lager is. De zorgcampagne voor 2016, die plaatsvond eind 2015, is 

zeer succesvol verlopen. De instroom aan nieuwe zorgklanten is hoger dan ooit. De uitdaging 

waar Regio+ nu voor staat, is om de nieuwe klanten te leren kennen en ervoor te zorgen dat er 

cross-sell plaatsvindt. Voor inboedel- en opstalverzekeringen is de ambitie om groei te realiseren, 

door middel van cross-sell op bestaande klanten en door een toename van de online omzet.  

 

Verwachtingen voor zakelijk  

Zoals verwoord in paragraaf 1.4 moet de groei de komende jaren vooral bij zakelijk vandaan 

komen. Het marktaandeel van Regio+ is relatief klein. Met name Rabobank stoot klantengroepen 

af, die voor Univé interessant zijn, bijvoorbeeld in de agrarische markt. Maar ook in de 

maakindustrie, liggen volop kansen voor Univé.  

 

Samenwerking met andere RU’s en innovatie 

Zoals eveneens in de strategie vermeld staat, moeten de kosten verder dalen en streeft Regio+ naar 

meer samenwerking met andere Regionale Univé’s. Regio+ zal een constante bijdrage leveren aan 

de in 2015 in gang gezette intensivering en verduurzaming van de samenwerking tussen 

verschillende Regionale Univé’s, zoals dit o.a. is verwoord in de aanbevelingen van DNB n.a.v. 

het onsite onderzoek. Waar ook meer aandacht naar uit zal gaan, om op lange termijn te kunnen 

overleven, is innovatie. Vanuit de Centrale Organisatie is hier uitdrukkelijk aandacht voor.  

 

Bijdrage aan professionalisering van de Univé-Formule 

Op zowel RvB als op MT-niveau levert Univé Regio+ een belangrijke bijdrage aan het 

professionaliseren van de Univé Formule. Er zal bijvoorbeeld kritisch worden gekeken naar 

overlegstructuren en naar het behalen van synergievoordelen.  

 

Dichtbij blijven en lokaal ondernemerschap 

Het is de ambitie van Regio+ om het ‘dichtbij zijn’ nog beter in te gaan vullen. De lokale wortels 

zijn het onderscheidende vermogen van Univé. Dit concurrentievoordeel zal in 2016 nog beter 

benut worden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: actief zijn in de lokale netwerken, bij 

impactvolle schades het gezicht laten zien, lokale verenigingen sponsoren, samenwerken met 
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lokale partijen zoals schadeherstelbedrijven of belastingadviseurs, het verzorgen van lessen over 

verzekeren op basisscholen.  

 

Boeiend en financieel gezond jaar voor de boeg 

Samengevat kan worden gesteld dat 2016 wederom een boeiend jaar zal worden. De begroting 

voor 2016 geeft een positief beeld met positieve cijfers. Het resultaat uit het verzekeringsbedrijf 

kan hier door onverwachte (storm)schades echter een belangrijke invloed op hebben.  
 

 

 

Heerhugowaard, 25 april 2016 

 

 

Raad van Bestuur 

 

 

 

Mevrouw ir. M. Tiemstra  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 2015 en heeft de jaarrekening over 2015 mede 

ondertekend. 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 toe te voegen aan de algemene 

reserve om vervolgens een bedrag ad € 1.695.000 te restitueren aan de brandleden ten laste van de 

algemene reserve. 

 

Activiteiten in 2015 

De Raad van Commissarissen is ook in 2015 frequent bijeen geweest. Zij heeft drie keer een 

reguliere vergadering alsmede twee informatiebijeenkomsten van de Ledenraad bijgewoond 

tezamen met de Raad van Bestuur. In 2015 zijn er zes reguliere vergaderingen van de Raad samen 

met het Bestuur geweest. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen eveneens zes keer intern 

overleg gevoerd zonder de aanwezigheid van het Bestuur. Eenmaal is een bijeenkomst gehouden 

met het managementteam. 

 

Naast reguliere onderwerpen is door de Raad onder meer aandacht besteed aan de Kaderbrief 

2015 – 2017 van de Univé Groep, het Herstelplan SCR, Intragroepsposities, het ORSA /  

Kapitaalbeleid 2015, het afleggen van de Belofte Financiële sector door twee bestuurders en drie 

commissarissen, DNB-uitvraag van de sleutelfuncties, voortgang implementatie Solvency II, 

onafhankelijkheidseis inzake RvC en het on-site onderzoek van DNB inzake financiële 

stuurinformatie en Riskmanagement. Tevens zijn er extra bijeenkomsten bezocht zoals de 

voorbereidingsbijeenkomst ORSA, bij Univé Centraal inzake herijking strategie als ook de 

Verzekeringsmiddag van De Nederlandsche Bank. Tevens zijn vakinhoudelijke cursussen 

gevolgd en bijeenkomsten bezocht van o.a. de Centrale Organisatie en De Nederlandsche Bank. 

Vanwege het feit dat de heer Van Duin per 1 januari 2016 is afgetreden en de heer Roos op 

interim basis is benoemd, heeft de Raad zich gebogen over de vervulling van twee vacatures. Er 

is één kandidaat geselecteerd en er zijn kandidaten voor de tweede vacature, die op voorwaarde 

van een positieve toetsing door DNB, in de loop van 2016 kunnen worden benoemd. Op het 

moment dat dit jaarverslag wordt vastgesteld, wordt onder voorbehoud van positief advies van 

DNB, een nieuwe commissaris voorgedragen aan de Ledenraad. De procedure voor een tweede 

vacature is nog gaande.  

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

Voortkomend uit het vertrek van commissaris Dijkstra ultimo 2014, is de heer Roos als interim 

commissaris Compliance en Juridische Zaken benoemd. De heer Van Duin heeft aangegeven zich 

om persoonlijke redenen per 31 december 2015 niet herkiesbaar te stellen. Zoals beschreven 

zullen in 2016 twee nieuwe commissarissen worden voorgedragen ter toetsing door DNB en voor  

benoeming van de Ledenraad. Dat betreft aandachtsgebieden Compliance & Juridische Zaken en 

Actuarieel & Financiën. Na de vele wijzigingen in de Raad van Commissarissen van de afgelopen 
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drie jaar verwachten wij nu bestuurlijke rust zodat de Raad zich uitsluitend kan focussen op haar 

toezichthoudende rol. 

Door het vertrek van de heer Van Duin verliest Univé Regio+ een zeer kundig en gewaardeerd 

commissaris. De heer Van Duin heeft zich vanaf 2005 op een uitstekende wijze voor Univé 

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

onderneming. De samenstelling van de Raad van Commissarissen en de aandachtsgebieden per 

lid ziet er per 31 december 2015 als volgt uit: 

 

            Primair            Secundair 

Voorzitterschap E.A.M. Karregat P. Middelkoop 

Compliance/juridische zaken T.J.M. Roos (a.i.) S.A. van Duin  

Risk management P. Middelkoop S.A. van Duin  

Bedrijfsvoering / ICT E.A.M. Karregat P. Middelkoop 

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

Personeelszaken / beloningen P. Middelkoop E.A.M. Karregat 

Marketing / verkoop L.E. Damhuis-Kools P. Middelkoop 

Verzekeringstechnische zaken P. Middelkoop E. Karregat 

 

Commissies  

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

een Remuneratiecommissie. De Auditcommissie bestaat per 31 december 2015 uit de heren S.A. 

van Duin* (voorzitter), E.A.M. Karregat, P. Middelkoop en de heer T.J.M. Roos. De 

Remuneratiecommissie bestaat per 31 december 2015 uit de heren P. Middelkoop (voorzitter) en 

E.A.M. Karregat en mevr. L. Damhuis. 

 

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen per 31 december 2015 

 

Naam Beroep 

Aange-

treden 

in 

Eerste 

(her)-

benoeming 

(Her)be-

noeming 

door fusie 

Volgende 

herbe-

noeming 

Uiterste 

jaar van 

aftreden 

T. Roos (interim) Commissaris 2015 2015 nvt nvt nvt 

S. van Duin* Geen 2005 2007 2011 - - 

P. Middelkoop Directeur 2014 2018 - 2022 2026 

L. Damhuis Directeur / ondernemer 2015 2019 - 2023 2027 

E. Karregat Zelfstandig ondernemer 2011 2015 2011 2019 2023 

*de heer Van Duin heeft per ultimo 2015 zijn functie als commissaris beëindigd  

 

 

 

 

 

 

 



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

   19 

 

 

Tenslotte 

De Raad van Commissarissen is tevreden met het behaalde operationele resultaat van de 

onderneming, alsmede met de implementatie van Solvency II. De omstandigheden in de 

verzekeringsmarkt blijven moeilijk. In 2015 is gewerkt aan verdere kostenreductie. Deze factoren 

en een positief schadejaar hebben geleid tot een positief resultaat. De Raad complimenteert de 

Raad van Bestuur en de medewerkers met de behaalde resultaten. 

 

Jaarrekening en resultaatbestemming 

Ondersteund door de goedkeurende accountantsverklaring van KPMG Accountants adviseert de 

Raad van Commissarissen de Ledenraad de jaarrekening overeenkomstig vast te stellen. 

Tevens adviseert de Raad van Commissarissen de Ledenraad het voorstel van de Raad van 

Bestuur over te nemen om de uit de jaarrekening blijkende winst ad. € 2.343.915 toe te voegen 

aan de algemene reserves, en om vervolgens een bedrag ad € 1.695.000 te restitueren aan de 

brandleden ten laste van de algemene reserve. 

 

 

 

 

Heerhugowaard, 25 april 2016 

 

 

 

Raad van Commissarissen 

 

E.A.M. Karregat, voorzitter       

Drs. P. Middelkoop      

Mevrouw L.E. Damhuis-Kools         

T.J.M. Roos (a.i.)
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Kerncijfers 2011-2015  

(x 1.000 in euro’s) 

 2015 2014 2013 2012 2011   

 

Stand premie brand per 31-12 

 

12.524 

 

12.130 

 

12.068 

 

11.816 

 

11.640 

  

 

Bruto schadebedrag 

 

4.526 

 

3.952 7.299 7.366 

 

4.278 

  

 

Schade eigen rekening 

 

4.191 

 

3.872 6.263 5.091 

 

4.278 

  

 

Bruto inkomsten uit bemiddeling a) 

 

13.855 

 

13.608 14.279 14.835 15.164 

  

 

Eigen vermogen 

 

30.311 

 

28.037 25.873 27.142 

 

25.480 

  

 

Beheerskosten 

 

17.753 

 

17.966 19.811 18.897 

 

20.020 

  

 

Resultaat voor belasting 

 

2.896 

 

2.851 (1.198) 2.276 

 

1.939 

  

 

Premierestitutie 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Portefeuille omvang 2015 2014 2013 2012 2011   

        

Aantal polissen brandverzekering b)  66.074 93.417 92.216 90.850 88.948   

        

Aantal bemiddeling Univé 260.269 256.372 253.849 252.800 247.792   

        

Aantal bemiddeling Leven 36.042 36.376 36.998 37.394 36.896   

        

Aantal bemiddeling Derden c) 36.823 34.116 28.334 26.626 23.288   

        

Aantal verzekerden Zorg d) 196.739 198.869 169.406 175.549 176.694   

 

Aantal personeelsleden (gem.) 

 

167 

 

174 

 

184 

 

195 

 

209 

  

        

a)  exclusief participatieprovisie 

b) vanaf 2015 trendbreuk door overgang naar QIS 

c)  inclusief Univé Zeker Zakelijk polissen en Zekur schade polissen 

d) vanaf 2014 trendbreuk door overgang naar zorgverzekerden i.p.v. zorgpolissen 



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

   21 

Bijlage I De belangrijkste onderwerpen Ledenraadsvergaderingen 

 

De belangrijkste onderwerpen tijdens de formele en informele vergaderingen zijn geweest: 

 

o Vaststellen Jaarrekeningen 2014 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 c.q. het gevoerde toezicht; 

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

o Halfjaarcijfers 2015; 

o Beleid van de Coöperatie en belangrijke ontwikkelingen, zoals een update over de 

strategie en visie; 

o Ontwikkelingen Centrale Organisatie Univé; 

o Toelichting op toezicht op naleving van zorgplicht door de Univé Formule; 

o Toelichting op de voortgang invulling vacatures binnen de Raad van Commissarissen; 

o Toelichting op de voordracht benoeming mevrouw L.E. Damhuis-Kools als lid Raad van 

Commissarissen; 

o Voordracht en benoeming van mevrouw M. Tiemstra als voorzitter Raad van Bestuur en 

tevens Bestuurder Integere en Beheerste Bedrijfsvoering; 

o Voordracht inzake de portefeuillewijziging en benoeming van de heer R.A. de Ruiter als 

bestuurder Marketing & Verkoop;  

o Goedkeuren en vaststellen Kapitaalbeleid; 

o Handhaving van de personele unie waardoor er sprake is van 1 Raad van Commissarissen 

voor zowel de Coöperatie als de Brand NV; 

o Goedkeuren en vaststellen statutenwijziging Univé Regio+ Brandverzekering NV; 

o Toelichting op het nieuw geïntroduceerde QIS systeem; 

o Toelichting op de in 2014 gestarte Stichting Univé Regio+ Ledenfonds; 

o Bevestiging benoeming accountant KPMG voor het boekjaar 2015; 

o Bijscholingsprogramma voor de Ledenraadsleden; 

o Procedurevoorstel herbenoeming van Ledenraadsleden; 

o Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Ledenraad. 
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Bijlage II Wijzigingen in de samenstelling van de OR 

 

De Ondernemingsraad is in september 2015 in haar samenstelling gewijzigd. In september 

vonden er nieuwe verkiezingen plaats en enkele leden hebben besloten hun zittingstermijn niet 

meer te verlengen. De heer P. van der Roest heeft de OR verlaten en zijn functie als voorzitter is 

overgenomen door mevrouw A. Bijnsdorp. Ook de heer P. Meijns heeft de OR verlaten. 

Mevrouw P. Haemers-Bakker heeft de functie van vicevoorzitter overgenomen. De heer E. 

Ruitenberg-Elders (voormalig secretaris) is uit dienst getreden in juli 2015 en mevrouw  

S. Berkhout heeft toen meteen zijn functie overgenomen. Daarnaast hebben de heer M. Baas en 

de heer P. Schilder ook de Ondernemingsraad per september verlaten.  

De vacante posities zijn na de verkiezingen ingevuld door mevrouw L. van Beers-van Waard en 

de heer J. Schouten. Mevrouw L. van Beers-van Waard is recent weer afgetreden in verband met 

haar nieuwe rol Kwaliteit en Processen. Er zijn op dit moment nog 2 plekken beschikbaar.   

 

Binnen de Raad van Bestuur heeft zich ook een wijziging voorgedaan. Mevrouw M. Tiemstra is 

begin 2015 in dienst gekomen en heeft in maart 2015 haar werkzaamheden aangevangen. In 

september, na de implementatie van de Adviesaanvraag, zijn er enkele gebieden opnieuw 

verdeeld tussen de Bestuursleden. 29 oktober was de officiële eerste vergadering van mevrouw 

M. Tiemstra met de Ondernemingsraad. Zij heeft namens de bestuurder het stokje overgenomen 

van de heer R. de Ruiter.    
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

(voor winstbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

 2015 2014 
         

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen (1) 5.165.084  5.428.580 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 1.016.205  1.529.542 
       

    6.181.289  6.958.122 

 

Financiële vaste activa 

Effecten (3) 5.824.914  5.862.098 

Deposito’s (4) 16.074  15.987 

Leningen (5) 906.845  1.182.445 

Latente belastingvordering (6) 321.767  385.801 
       

    7.069.600  7.446.331 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

Vorderingen uit directe verzekering (7) 6.475.986  3.809.811 

Belastingen (8) 42.088  174.436 

Overlopende activa (9) 420.492  553.896 
       

    6.938.566  4.538.143 

 

 

Liquide middelen (10)  24.908.695  28.295.625 

 

 

 

 

 

 
         

Totaal activa  45.098.150  47.238.221 
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P a s s i v a  
 

 2015 2014 
         

 € € € € 

Eigen vermogen (11)    

Herwaarderingsreserve 346.087  346.087 

Statutaire reserve 25.191.024  23.026.066 

Wettelijke reserve deelnemingen 2.500.000  2.500.000 

Onverdeeld resultaat 2.343.915  2.164.958 
       

    30.381.026  28.037.111

   

Technische voorzieningen 

Niet-verdiende premies  

en lopende risico’s (12) 2.482.679  5.107.297 

Te betalen schaden (13) 1.017.933  1.290.997 
       

    3.500.612  6.398.294 

Niet-technische voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen (14) 648.424  390.505 

Provisies (15) 1.477.184  2.236.758 

Overige voorzieningen (16) 1.030.522  1.617.502 
       

    3.156.130  4.244.765 

 

Langlopende schulden (17)  76.242  85.772 

 

Kortlopende schulden 

Schulden uit directe verzekering (18) 5.428.396  5.797.812 

Belastingen en  

premies sociale verzekeringen (19) 792.849  1.305.542 

Overlopende passiva (20) 1.762.895  1.368.925 
       

    7.984.140  8.472.279 

 

 

 

 

 
         

Totaal passiva  45.098.150  47.238.221 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015 

 2015 2014 
         

 € € € € 

 

Opbrengst uit verzekeren (1) 

Ontvangen premies 12.144.618  11.727.627 

Herverzekeringspremies (1.497.742)  (1.551.553) 

Schaden  (4.191.450)  (3.872.154) 
       

    6.455.426  6.303.920 

 

Opbrengsten uit bemiddeling (2)  13.854.520  13.608.416 
         

 

Totale baten  20.309.946  19.912.336 

 

 

Bedrijfskosten (3) 

Personeelskosten 11.739.522  12.845.807 

Acquisitiekosten 516.192  500.824 

Afschrijvingen 636.709  689.355 

Bijzondere waardevermeerdering (93.750)   

Overige bedrijfskosten 4.860.863  3.930.308 
       

    17.659.536  17.966.294 

 

Overige baten en lasten (4)  62.792  (3.826) 
         

 

   2.713.202  1.942.216 

 

Financiële baten en lasten (5)  276.623  908.706 
         

 

Resultaat voor belastingen  2.989.825  2.850.922 

 

Vennootschapsbelasting (6)  (645.910)  (685.964) 

 
         

Resultaat na belastingen  2.343.915  2.164.958 
         



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 

 27  

KASSTROOMOVERZICHT 

 2015 2014 
         

 € € € € 

Beginstand liquide middelen  28.295.625  25.652.870 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten: 

Bedrijfsresultaat (excl. beleggingsresultaat) 2.713.202  1.942.216 

Afschrijvingen 542.959  693.897 

Mutaties in voorzieningen (4.244.236)  (2.588.152)  

Mutatie vorderingen uit directe verzekeringen (2.666.175)  287.492 

Mutatie latente belastingen 321.953  542.899 

Mutatie overlopende activa 133.404  344.520 

Mutatie schulden uit directe verzekering (369.416)  (460.225) 

Mutatie belastingen en sociale premies (380.345)  (229.348) 

Mutatie overlopende passiva 393.970  197.538 

Vennootschapsbelasting (645.910)  (685.964) 

Financiële baten en lasten 276.623  908.706 
       

   (3.923.971)  953.579 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten: 

Investeringen in financiële vaste activa    

Desinvesteringen in financiële vaste activa 37.097  1.535.354 

Investeringen in materiële vaste activa (83.726)  (572.254) 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 317.600  625.000 
       

    270.971  1.588.100 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten: 

Aflossingen leningen o/g 275.600  110.606 

Mutatie langlopende schulden (9.530)  (9.530) 
       

    266.070  101.076 

 
         

Eindstand liquide middelen  24.908.695  28.295.625 
         

 

 

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. 

 

De vennootschappen Mijn Adviseur B.V., Kivas Assurantie Management B.V. en Totaaladviseur 

B.V. zijn gedurende het boekjaar 2014 uit de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting 

getreden en vervolgens geliquideerd. 

 

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 financiële informatie is in absolute bedragen. 

 

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. 
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 

herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Voor een nadere uiteenzetting van deze waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de 

betreffende toelichting op de jaarrekening en naar de onderstaande informatie. 

 

Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen kasstromen uit operationele-, investerings- en 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 mutaties in voorzieningen en overlopende posten.  

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

rekening-courant beschikbare gelden. 

 

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

afzonderlijk verantwoord als kasstroom uit financieringsactiviteiten en niet in de mutatie 

kortlopende schulden zoals opgenomen onder kasstroom 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. 

 

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. 

 

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. 
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Latente belastingvordering 

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

commerciële en fiscale waardering van de VUT-voorziening, de voorziening inzake toekomstige 

gratificaties, voorziening Ledenbeleid 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 

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

commerciële en fiscale waardering van de obligaties, de fiscale egalisatiereserve, de 

provisiereserve 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 2015 

Materiële vaste activa  

 2015 2014 
     

 € € 

Gebouwen (1) 

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari (incl. herwaarderingen)  8.232.000 9.107.000 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari    (2.803.420) (3.012.000) 
           

Boekwaarde per 1 januari    5.428.580 6.095.000 

 

Mutaties: 

Investeringen      

Bijzondere waardevermeerdering    93.750  

Desinvesteringen aanschafwaarde    (320.000) (875.000) 

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   3.478 250.000 

Afschrijvingen    (40.724) (41.420) 
           

      (263.496) (666.420) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december (incl. herwaarderingen)  8.005.750 8.232.000 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december   (2.840.666) (2.803.420) 
           

Boekwaarde per 31 december   5.165.084 5.428.580 
           

 

 

De bijzondere waardevermeerdering in 2015 ad € 93.750 betreft de opwaardering van het pand in 

Heerhugowaard naar aanleiding van de taxatie die in december 2015 heeft plaatsgevonden. De 

actuele waarde van het pand is ultimo 2015 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op 

€ 3.550.000. 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 actuele waarde van de overige panden is ultimo 2015 intern beoordeeld of er aanwijzingen 

zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen indicaties 

aanwezig voor een dergelijke waardevermindering. 

 

De desinvestering in 2014 betreft de verkoop van het pand in Purmerend per 1 februari 2014.  

De desinvestering in 2015 betreft de verkoop van het pand in Zaandam per 4 september 2015. 
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 2015 2014 
     

 € € 

 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2)     

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari    5.399.229 5.525.041 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari    (3.869.687) (3.915.276) 
           

Boekwaarde per 1 januari    1.529.542 1.609.765 

 

Mutaties: 

Investeringen    83.726 572.254 

Desinvesteringen aanschafwaarde    (176.765) (698.066) 

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   175.686 698.066 

Afschrijvingen    (595.984) (652.477) 
           

      (513.337) (80.223) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december   5.306.190 5.399.229 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december   (4.289.985) (3.869.687) 
           

Boekwaarde per 31 december   1.016.205 1.529.542 
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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 2015 2.108.846 1.572.308 960.647 27.495 729.933 

Cumulatieve afschrijvingen  

per 1 januari 2015 (1.196.178) (1.329.470) (815.291) (26.995) (501.753) 
           

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 912.668 242.838 145.356 500 228.180 

 

Mutaties: 

Investeringen 66.447 15.668 949  662 

Desinvesteringen aanschafwaarde  (144.760)  (27.495) (4.510) 

Desinvesteringen cum. afschrijv.  144.760  26.995 3.931 

Afschrijvingen (348.228) (92.338) (59.978)  (95.440) 
           

   (281.781) (76.670) (59.029) (500) (95.357) 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 31 december 2015 2.175.293 1.443.216 961.596  726.085 

Cumulatieve afschrijvingen 

per 31 december 2015 (1.544.406) (1.277.048) (875.269)  (593.262) 
           

Boekwaarde per  

31 december 2015 630.887 166.168 86.327  132.823 
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 2015 2014 
     

 € € 

Financiële vaste activa  

Effecten (3)  

Obligaties tot einde looptijd   5.824.914 5.862.098 
     

   5.824.914 5.862.098 
     

 

Obligaties 

Stand per 1 januari   5.862.098 5.397.598 

Bij: aankopen   1.617.851 724.555 

Af: niet-gerealiseerde waardeveranderingen   (165.027) 303.296 

Af: gerealiseerde waardeveranderingen   (7.485) (2.882) 

Af: verkoop/vrijval obligaties   (1.482.523) (560.469) 
     

Stand per 31 december 5.824.914 5.862.098 
     

 
 

De nominale waarde van de per 31 december 2015 aanwezige obligaties bedraagt € 5.270.000. De 

gemiddelde rating van de obligaties per 31 december 2015 is AA-. 

 

Toelichting samenstelling obligatieportefeuille 

Rentepercentages   Aflossingsdata  

     

van 1% tot 2% € 1.700.000  2016 € 0 

van 2% tot 3% € 1.270.000  2017 € 250.000 

van 3% tot 4% € 1.100.000  2018 € 350.000 

van 4% tot 5% € 850.000  2019 € 400.000 

van 5% tot 6% € 300.000  2020 € 750.000 

van 6% tot 7% € 50.000  2021 € 690.000 

   2022 € 750.000 

   2023 € 430.000 

   2024 € 400.000 

   2025 € 760.000 

   2026 € 490.000 

Totaal € 5.270.000  Totaal € 5.270.000 
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   2015 2014 
     

 € €  

Deposito’s (4) 

ABN Amro   16.074 15.987 
     

   16.074 15.987 
     

 

Het deposito bij de ABN-AMRO kent een doorlopend karakter en heeft derhalve geen 

vervaldatum. 

 

2015 2014 
     

 € €  

Leningen (5) 

Hypothecaire leningen 906.845 1.182.445 
     

   906.845 1.182.445 
     

 

 

Hypothecaire leningen 

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

gemiddelde resterende looptijd van 15 jaar. De rentepercentages variëren van 3,85% tot 5,20%.  

Het verloop gedurende het boekjaar wordt als volgt weergegeven: 
   

  € 

Stand per 1 januari 2015  1.182.445 

Af: aflossingen 2015  (275.600) 
     

Stand per 31 december 2015  906.845 
     

 

 

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

onderpand, bedraagt € 906.845; dit komt overeen met de boekwaarde op de balans. 
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 2015 2014 
     

 € € 

Latente belastingvordering (6) 

Latente belastingvordering 321.767 385.801 
     

   321.767 385.801 
     

 

 

Vorderingen 

Vorderingen uit directe verzekering (7) 

Rekening courant verhouding Univé Schade 5.468.392  

Premiedebiteuren 956.599 3.722.360 

Vorderingen op derdemaatschappijen 50.995 87.451 
     

   6.475.986 3.809.811 
     

 

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

verzekeraar Univé Schade. De significante stijging wordt veroorzaakt doordat de krediettermijn 

voor af te dragen premies aan Univé Schade is verlaagd van 60 dagen naar 0 dagen. 

 

De premiedebiteuren zijn in 2015 significant gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de overgang 

naar een nieuw polisadministratie systeem in april 2015. Dit systeem hanteert een andere 

methodiek inzake de berekening van nog te vervallen termijnpremies. In het nieuwe 

polisadministratie systeem worden deze niet meer berekend. 

 

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

teruggelegd is bij de maatschappij, bedraagt € 1.007.594; dit komt overeen met de boekwaarde 

van premiedebiteuren en vorderingen op derdemaatschappijen. 

 

 2015 2014 
     

 € € 

Belastingen (8) 

Vennootschapsbelasting 42.088 174.436 
     

   42.088 174.436 
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 2015 2014 
     

 € € 

Overlopende activa (9) 

Rente bank 199.250 330.466 

Rente obligatieleningen 67.052 83.861 

Rente deposito’s 16 26 

Vooruitbetaalde kosten 79.109 85.539 

Overige vorderingen 75.065 54.004 
     

   420.492 553.896 
    
  

  

De overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

 

 2015 2014 
     

 € € 

Liquide middelen (10) 

ABN Amro 12.553.428 14.357.503 

Rabobank 9.589.624 11.599.909 

ING   2.742.741 2.244.260 

Schretlen   44.808 

Bank Ten Cate & Cie 11.717 14.423 

SNS Regiobank 10.520 32.932 

Kas   665 1.790 
     

   24.908.695 28.295.625 
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Eigen vermogen (11) 

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

schappelijke balans per 31 december 2015. 

 

 2015 2014 
     

 € € 

Technische voorzieningen 

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

Premie  2.380.126 4.792.788 

Pakketkortingsreserve 99.174 225.000 

Overige  3.379 89.509 
     

   2.482.679 5.107.297 
     

 

De voorziening niet-verdiende premies is in 2015 significant gedaald. Dit wordt veroorzaakt 

door de overgang naar een nieuw polisadministratie systeem in april 2015. Dit systeem hanteert 

een andere methodiek inzake de berekening van onverdiende premie. Volgens het oude 

polisadministratie systeem wordt de volledige jaarpremie ontvangen op basis van prolongatie, 

welke tot gevolg heeft dat een groter deel van de premie onverdiend is. In het nieuwe 

polisadministratie systeem wordt alleen de termijnpremie ontvangen, welke tot gevolg heeft dat 

een kleiner deel van de premie onverdiend is. De voorziening niet-verdiende premies heeft een 

kortlopend karakter. 

  

Te betalen schaden (13) 

Te betalen schaden 993.920 1.221.208 

Schadebehandelingskosten 24.013 69.789 
     

   1.017.933 1.290.997 
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Te betalen schaden 

 2015   2014    

 

 Bruto Aandeel Netto Bruto Aandeel Netto 

   herverz.   herverz.  
             

 € € € € € € 

Brand  483.878 (305.293) 178.585 579.723 (356.473) 223.250 

U.G.   620.991  620.991 882.015  882.015 

Glas   38.203  38.203 47.734  47.734 

Storm  156.141  156.141 68.209  68.209 
             

   1.299.213 (305.293) 993.920 1.577.681 (356.473) 1.221.208 
             

 

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

 2015   2014    

 

 Bruto Aandeel Netto Bruto Aandeel Netto 

   herverz.   herverz.  
             

 € € € € € € 

Stand 1 januari 1.577.681 (356.473) 1.221.208 3.567.174 (907.925) 2.659.249 

Uitkeringen (1.035.913) 240.559 (795.354) (2.540.116) 630.997 (1.909.119) 

Dotatie  757.445 (189.379) 568.066 550.623 (79.545) 471.078 
             

Stand 31 december 1.299.213 (305.293) 993.920 1.577.681 (356.473) 1.221.208 
             

 

 

De stand per 1 januari 2015 is niet geheel afgewikkeld vanwege een aantal openstaande schades 

uit 2012, 2013 en 2014 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 
 

 2015 2014 
     

 € € 

Latente belastingverplichtingen (14) 

Latente belastingverplichtingen 648.424 390.505 
     

   648.424 390.505 
     

 

  

Provisies (15) 

Beheerprovisies 1.401.744 2.080.007 

Levenprovisies 75.440 156.751 
     

   1.477.184 2.236.758 
     
  

 

Beheerprovisies 

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

ontvangen beheerprovisie. De voorziening is in 2015 significant gedaald. Dit wordt veroorzaakt 

door de overgang naar een nieuw polisadministratie systeem in april 2015. Dit systeem hanteert 

een andere methodiek inzake de berekening van onverdiende provisie. Volgens het oude 

polisadministratie systeem wordt de volledige jaarprovisie ontvangen op basis van prolongatie, 

welke tot gevolg heeft dat een groter deel van de provisie onverdiend is. In het nieuwe 

polisadministratie systeem wordt alleen de termijnprovisie ontvangen, welke tot gevolg heeft dat 

een kleiner deel van de provisie onverdiend is. De voorziening heeft een kortlopend karakter.  
 
 

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. 
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 2015 2014 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 156.751 286.521 

Af: terugboekingen/vrijval (81.311) (129.770) 

Bij: dotatie   
     

Stand per 31 december 75.440 156.751 
     
 

 

Overige voorzieningen (16) 

VUT-voorziening 244.548 264.298 

Voorziening groot onderhoud 439.134 395.554 

Reorganisatievoorziening 290.483 903.226 

Overige voorzieningen 56.357 54.424 
     

   1.030.522 1.617.502 
     

 

 

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. 

 

Daarnaast heeft Univé Regio+ Organisatie B.V. heeft in het kader van VUT-toezeggingen aan één 

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

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

2015 € 244.548. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

2015 2014 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 264.298 262.318 

Af: onttrekkingen   

Bij: dotatie aan voorziening   

Af: mutatie voorziening (19.750) 1.980 
     

Stand per 31 december 244.548 264.298 
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Univé Regio+ heeft een voorziening groot onderhoud gevormd ten behoeve van de verwachte 

renovatiekosten van de eigen panden. Ultimo 2014 is de voorziening groot onderhoud herijkt op 

basis van een nieuw onderhoudsrapport. Hierdoor is een groot deel van de voorziening 

vrijgevallen. De stand van de voorziening groot onderhoud bedraagt ultimo 2015 € 439.134. Het 

verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

 2015 2014 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 395.554 1.085.030 

Bij: dotaties 79.944  

Af: onttrekkingen (36.364) (119.042) 

Af: mutatie voorziening  (570.434) 
     

Stand per 31 december 439.134 395.554 
     

 

 

Univé Regio+ heeft per 31 december 2014 een reorganisatievoorziening gevormd ad € 903.226 in 

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

op diverse afdelingen. Per 31 december 2015 bedraagt de reorganisatievoorziening € 290.483. 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 2015 2014 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 903.226  

Af: onttrekkingen (395.854)  

Bij: dotaties  903.226 

Af: vrijval (216.889)  
     

Stand per 31 december 290.483 903.226 
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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: 

 

2015 2014 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 54.424 54.042 

Af: onttrekkingen (10.224) (9.878) 

Bij: mutatie voorziening 12.157 10.260 
     

Stand per 31 december 56.357 54.424 
     
 

  

  

Langlopende schulden (17) 

Vooruitontvangen provisie 76.242 85.772 
     

   76.242 85.772 
     

 

 

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. 

 

 

 2015 2014 
     

 € € 

Kortlopende schulden 

Schulden uit directe verzekering (18) 

Vooruit ontvangen premies 5.428.396 2.228.700 

Rekening courant verhouding Univé Schade  3.569.112 
     

   5.428.396 5.797.812 
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De significante stijging van de vooruit ontvangen premies/provisies wordt veroorzaakt doordat 

de premie incasso van januari 2016 plaatsvond op 31 december 2015. Vorig jaar vond de premie 

incasso plaats op 2 januari 2015. 

 

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

verzekeraar Univé Schade. De significante daling wordt veroorzaakt doordat de krediettermijn 

voor af te dragen premies aan Univé Schade is verlaagd van 60 dagen naar 0 dagen. 

 

 

 2015 2014 
     

 € € 

Belastingen en premies sociale verzekeringen (19) 

Assurantiebelasting 217.852 728.135 

Loonheffing en sociale lasten 574.997 577.407 

Vennootschapsbelasting   
     

   792.849 1.305.542 
     

 

De nog te betalen assurantiebelasting is in 2015 significant gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de 

overgang naar een nieuw polisadministratie systeem in april 2015. Dit systeem hanteert een andere 

methodiek inzake de berekening van onverdiende premie. Hierdoor is de methodiek van de nog te 

betalen assurantiebelasting ook gewijzigd. 
 

 

 2015 2014 
     

 € € 

  

Overlopende passiva (20) 

Afrekening UVM 4e kwartaal 582.186 391.552 

Reservering vakantiedagen 381.517 348.103 

Reservering Stichting Univé Regio+ Ledenfonds 157.612 100.000 

Accountantskosten 31.405 23.135 

Overige te betalen facturen   610.175 506.135 
     

    1.762.895 1.368.925 
     

 

De overlopende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huur gebouwen 

Univé Regio+ is huurverplichtingen ad € 257.500 per jaar aangegaan, welke lopen tot en met 30 

juni 2020. 

 

Bedrijfsauto’s 

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

bedrijfsauto’s met een gemiddelde looptijd van 33 maanden en een gemiddelde maandtermijn 

van € 867 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 € 105.713. 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 2015 bedraagt de individuele franchise van Univé 

Regio+ Brandverzekering N.V. € 290.500. 

 

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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Collectieve garantstelling lening Vereniging van Kredietunies Nederland 

Coöperatie Univé Regio+ heeft zich voor € 75.000 garant gesteld voor aflossing van een lening 

van Coöperatie Univé U.A. aan Vereniging van Kredietunies in Nederland. Deze lening zal op 16 

december 2019 afgelost moeten worden. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

OVER 2015 

 

Opbrengst uit verzekeren (1) 

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

 
 

 2015 2014 
     

 € € 

Bruto premies 12.144.618 11.727.627 

Af: herverzekeringspremies (1.497.742) (1.551.553) 

Af:  schaden (4.191.450) (3.872.154) 
     

Opbrengst uit verzekeren 6.455.426 6.303.920 
     

 

 

 

  2015  2014 
         

  Aandeel Schaden Schaden 

 Bruto herver- eigen eigen 

 schaden zekeraar rekening rekening 
         

Schaden € € € € 

Brand  1.098.760 (325.000) 773.760 675.321 

Uitgebreide gevaren 2.921.178  2.921.178 3.346.634 

Glas   328.299  328.299 324.252 

Storm  495.795  495.795 123.876 

Vrijval/tekort ramingen voorgaande jaren (318.497) (9.085) (327.582) (597.929) 
         

   4.525.535 (334.085) 4.191.450 3.872.154 
         

 
  

In het herverzekeringscontract dat voor 2014 met herverzekeraar Univé Her is afgesloten is het 

eigen risico voor de branches Brand en UG € 175.000 (2014: € 175.000) per risico; voor de 

branche Storm € 2.000.000 (2014: € 2.050.000) per gebeurtenis. Voor de branche Glas is geen 

herverzekeringscontract afgesloten. 
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2015 2014 
     

 € € 

Opbrengst uit bemiddeling (2) 

Provisie schade, leven, varia, bemiddeling, reis en zorg 13.176.257 12.498.771 

Bij: - vrijval voorziening niet-verdiende beheer provisie 2.080.007 3.189.652 

Af: - dotatie voorziening niet-verdiende beheer provisie (1.401.744) (2.080.007) 

 - dotatie voorziening leven provisie   
     

   13.854.520 13.608.416 
     

 

Bedrijfskosten (3) 

Salarissen 8.552.767 8.959.693 

Sociale lasten  1.263.238 1.286.846 

Pensioenlasten 959.502 1.191.014 

Overige personeelskosten  766.066 1.125.189 

Opleidingen 197.949 283.065 
     

   11.739.522 12.845.807 
  ..............................   ..............................  

 

Acquisitiekosten 516.192 500.824 
  ..............................   ..............................  

 

Bijzondere waardevermeerdering (93.750)  
  ..............................   ..............................  

 

Afschrijving immateriële vaste activa   

Afschrijving materiële vaste activa 636.709 689.355 
     

   636.709 689.355 
  ..............................   ..............................  

 

Huisvestingskosten 877.996 860.774 

Vrijval voorziening groot onderhoud  (570.434) 

Kantoorkosten 422.052 394.757 

Doorbelaste kosten UVIT 2.429.271 2.149.943 

Overige kosten 1.131.544 1.095.268 
     

   4.860.863 3.930.308 
  ..............................   ..............................  

 
     

   17.659.536 17.966.294 
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Personeelsgegevens 

Het gemiddeld aantal medewerkers in fulltime eenheden gedurende 2015 bedroeg 167 

(2014: 174). Er waren in 2015 geen medewerkers in het buitenland werkzaam. 

 

 
   

Medewerkers commercieel  122 

Medewerkers administratief  45 
     

    167 
     

 

  

 2015 2014 
     

 € € 

Overige baten en lasten (4) 

Diverse baten en lasten 62.792 (3.826) 
     

   62.792 (3.826) 
     

 

Financiële baten en lasten (5) 

Interest bank 281.387 396.056 

Interest obligaties 157.594 169.881 

Interest deposito’s 77 16.873 

Interest hypotheken UG 46.072 50.110 

Gerealiseerde koersverschillen (7.485) (2.882) 

Niet-gerealiseerde koersverschillen (165.027) 303.296 

Kosten transacties effecten (32.053) (32.695) 

Huuropbrengsten 13.821 6.459 

Boekverlies verkoop pand Zaandam (26.522)  

Diverse financiële baten 8.759 3.004 

Diverse financiële lasten  (1.396) 
     

   276.623 908.706 
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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: 

 

 2015 2014 
     

 € € 

Resultaat voor belasting 2.989.825 2.850.922 

Verschillen fiscale winstberekening (1.653.997) (2.238.667) 
     

Belastbaar bedrag 1.335.828 612.255 
     

 

 

Hierover verschuldigde belasting 323.957 143.064 

Mutatie latente belastingen 321.953 542.900 
     

Vennootschapsbelastinglast 645.910 685.964 
     

 

 

De effectieve belastingdruk bedraagt 21,6% (2014: 24,1%). Het nominale tarief bedraagt 25% 

voor het belastbare bedrag hoger dan € 200.000 en 20% voor het belastbare bedrag lager dan 

€ 200.000. 
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VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 

(voor winstbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

 2015 2014 
         

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen (1) 5.165.084  5.428.580 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 1.016.205  1.529.042 
       

    6.181.289  6.957.622 

 

Financiële vaste activa 

Effecten (3) 5.824.914  5.862.098 

Deelnemingen (4) 20.884.482  18.155.325 

Latente belastingvordering 277.900  321.811 
       

    26.987.296  24.339.234 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

Belastingen (5) 42.088  174.436 

Overlopende activa (6) 214.395  362.331 
       

    256.483  536.767 

 

 

Liquide middelen (7)  4.786.106  8.473.053 

 

 

 

 

 

 

 

         

Totaal activa  38.211.174  40.306.676 
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P a s s i v a  

 

 2015 2014 
         

 € € € € 

Eigen vermogen    

Herwaarderingsreserve (8) 346.087  346.087 

Statutaire reserve (9) 25.191.024  23.026.066 

Wettelijke reserve deelnemingen (10) 2.500.000  2.500.000 

Onverdeelde winst 2.343.915  2.164.958 
       

    30.381.026  28.037.111 

 

Voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen 126.902  83.956 

Overige voorzieningen (11) 439.134  395.554 
       

    566.036  479.510 

 

Kortlopende schulden  

Rekening courant verhoudingen (12) 6.637.703  11.443.829 

Overlopende passiva (13) 626.409  346.226 
       

    7.264.112  11.790.055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

Totaal passiva  38.211.174  40.306.676 
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VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015 

 2015 2014 
         

 € € € € 

 

Huuropbrengsten (1)  1.653.874  1.763.436 

 
         

 

Totale baten  1.653.874  1.763.436 

 

Bedrijfskosten (2) 

Personeelskosten 1.544.637  1.809.398 

Afschrijvingen 636.709  689.355 

Overige bedrijfskosten 3.195.286  2.309.451 

Bijzondere waardevermeerdering (93.750)   

Doorbelaste bedrijfskosten (3.556.611)  (3.395.716) 
       

    1.726.271  1.412.488 

 

Overige baten en lasten (3)  56.125   
         

 

   (16.272)  350.948 

 

Financiële baten en lasten (4)  (639.733)  387.706 
         

 

Resultaat voor belastingen  (656.005)  738.654 

 

Vennootschapsbelasting  270.763  (150.794) 
         

 

Resultaat na belastingen  (385.242)  587.860 

 

Resultaat deelnemingen (5)  2.729.157  1.577.098 
 

         

Resultaat na belastingen  2.343.915  2.164.958 
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TOELICHTING 

Algemeen 

De vennootschappelijke jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2015 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 

2015 

     Totaal 
           

     € 

Gebouwen (1) 

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2015 (incl. herwaarderingen)  8.232.000 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2015    (2.803.420) 
            

Boekwaarde per 1 januari 2015     5.428.580 

 

Mutaties: 

Investeringen      

Bijzondere waardevermeerdering     93.750 

Desinvesteringen aanschafwaarde     (320.000) 

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen    3.478 

Afschrijvingen     (40.724) 
           

       (263.496) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2015 (incl. herwaarderingen)  8.005.750 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2015    (2.840.666) 
           

Boekwaarde per 31 december 2015    5.165.084 
           

 

De bijzondere waardevermeerdering in 2015 ad € 93.750 betreft de opwaardering van het pand in 

Heerhugowaard naar aanleiding van de taxatie die in december 2015 heeft plaatsgevonden. De 

actuele waarde van het pand is ultimo 2015 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op 

€ 3.550.000. 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 actuele waarde van de overige panden is ultimo 2015 intern beoordeeld of er aanwijzingen zijn 

dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen indicaties 

aanwezig voor een dergelijke waardevermindering. 
 

De desinvestering in 2015 betreft de verkoop van het pand in Zaandam per 4 september 2015. 

 



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 60  

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 

 

 

 

 Totaal Verbouwing Inventaris ICT Overige 

     
            

 € € € € € 

 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 1 januari 2015 5.371.734 2.108.846 1.572.308 960.647 729.933 

Cumulatieve afschrijvingen  

per 1 januari 2015 (3.842.692) (1.196.178) (1.329.470) (815.291) (501.753) 
           

 

Boekwaarde per 1 januari 2015 1.529.042 912.668 242.838 145.356 228.180 

 

Mutaties: 

Investeringen 83.726 66.447 15.668 949 662 

Desinvesteringen aanschafwaarde (149.270)  (144.760)  (4.510) 

Desinvesteringen cum. afschrijv. 148.691  144.760  3.931 

Afschrijvingen (595.984) (348.228) (92.338) (59.978) (95.440) 
           

   (512.837) (281.781) (76.670) (59.029) (95.357) 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 31 december 2015 5.306.190 2.175.293 1.443.216 961.596 726.085 

Cumulatieve afschrijvingen 

per 31 december 2015 (4.289.985) (1.544.406) (1.277.048) (875.269) (593.262) 
           

Boekwaarde per  

31 december 2015 1.016.205 630.887 166.168 86.327 132.823 
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 2015 2014 
     

 € € 

Financiële vaste activa  

Effecten (3)  

Obligaties tot einde looptijd   5.824.914 5.862.098 
     

   5.824.914 5.862.098 
     

 

Obligaties tot einde looptijd 

De nominale waarde van de per 31 december 2015 aanwezige obligaties bedraagt € 5.270.000. De 

gemiddelde rating van de obligaties per 31 december 2014 is AA-. 

 

Toelichting renterisico obligaties 

Rentepercentages   Aflossingsdata  

     

van 1% tot 2% € 1.700.000  2016 € 0 

van 2% tot 3% € 1.270.000  2017 € 250.000 

van 3% tot 4% € 1.100.000  2018 € 350.000 

van 4% tot 5% € 850.000  2019 € 400.000 

van 5% tot 6% € 300.000  2020 € 750.000 

van 6% tot 7% € 50.000  2021 € 690.000 

   2022 € 750.000 

   2023 € 430.000 

   2024 € 400.000 

   2025 € 760.000 

   2026 € 490.000 

Totaal € 5.270.000  Totaal € 5.270.000 
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  Univé Regio+    

  Brandver- Univé  Univé Regio+   

 Totaal zekering Regio+ Organisatie  
          

 € € € € 

Deelnemingen (4) 

Boekwaarde per  

1 januari 2015 18.155.325 13.879.714 3.991.230 284.381 

Af: ontvangen dividend     

Bij: bijstorting kapitaal     

Bij: resultaat deelneming 2.729.157 1.337.091 1.329.549 62.517 
         

Boekwaarde per  

31 december 2015 20.884.482 15.216.805 5.320.779 346.898 
         

 

 

  

 

 2015 2014 
     

 € € 

Vorderingen 

Belastingen (5) 

Vennootschapsbelasting 42.088 174.436 
     

   42.088 174.436 
     

 

Overlopende activa (6) 

 

Rente obligaties 67.052 83.861 

Rente bank 54.439 158.403 

Vooruitbetaalde facturen 76.204 74.138 

Overige vorderingen 16.700 45.929 
     

   214.395 362.331 
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 2015 2014 
     

 € € 

Liquide middelen (7) 

ABN Amro 2.998.986 5.163.716 

ING Bank    1.710.178 768.297 

Rabobank    54.705 2.448.877 

Bank Ten Cate & Cie 11.717 14.423 

SNS Regio Bank 10.520 32.932 

Schretlen  – 44.808 
     

   4.786.106 8.473.053 
     

 

 

Eigen vermogen 
  

Herwaarderingsreserve (8)  

Stand per 1 januari 346.087 346.087 

Af: mutatie boekjaar – – 
     

Stand per 31 december 346.087 346.087 
     

 

Statutaire reserve (9)  

Stand per 1 januari 23.026.066 23.771.486 

Bij: resultaat vorig boekjaar 2.164.958 (745.420) 
     

Stand per 31 december 25.191.024 23.026.066 
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2015 2014 
     

 € € 

Wettelijke reserve deelnemingen (10)  

Stand per 1 januari 2.500.000 2.500.000 

Bij: mutatie boekjaar – – 
     

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. 

 

 2015 2014 
     

 € € 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen (11) 

Voorziening groot onderhoud 439.134 395.554 
     

   439.134 395.554 
     

 

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

renovatiekosten van de eigen panden. Ultimo 2014 is de voorziening groot onderhoud herijkt op 

basis van een nieuw onderhoudsrapport. Hierdoor is een groot deel van de voorziening 

vrijgevallen. De stand van de voorziening groot onderhoud bedraagt ultimo 2015 € 439.134. Het 

verloop van de voorziening is als volgt: 

 

2015 2014 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 395.554 1.085.030 

Bij: dotaties 79.944 – 

Af: onttrekkingen (36.364) (119.042) 

Af: mutatie voorziening – (570.434) 
     

Stand per 31 december 439.134 395.554 
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2015 2014 
     

 € € 

Kortlopende schulden 

Rekening courant verhoudingen (12) 

Rekening courant Univé Regio+ B.V. 3.989.715 10.607.718 

Rekening courant Univé Regio+ Organisatie B.V. 2.647.988 840.869 

Rekening courant Univé Regio+ Brandverzekering N.V. – (4.758) 
     

   6.637.703 11.443.829 
     

 

Over de rekening courant verhoudingen wordt een rente van 3-maands Euribor +6% berekend. 

 

 

 

2015 2014 
     

 € € 

Overlopende passiva (13) 

Reservering Stichting Univé Regio+ Ledenfonds 157.612 100.000 

Accountantskosten 31.405 23.135 

Overige te betalen facturen 437.392 223.091 
     

   626.409 346.226 
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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 155% 

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 € 11.600.000 tot dat de interne solvabiliteit van 155% weer is bereikt. 
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST-EN-VERLIESREKENING 

OVER 2015 

 2015 2014 
     

 € € 

Huuropbrengsten (1) 

Doorbelaste huisvestingskosten (Brand N.V. en Regio+ B.V.) 1.640.053 1.756.977 

Ontvangen huren 13.821 6.459 
     

   1.653.874 1.763.436 
     

 

Bedrijfskosten (2) 

Doorbelaste personeelskosten (Organisatie B.V.) 1.544.637 1.809.398 
     

   1.544.637 1.809.398 
  ..............................   ..............................  

 

Afschrijving materiële vaste activa 636.709 689.355 
  ..............................   ..............................  

 

Huisvestingskosten 877.996 860.774 

Vrijval voorziening groot onderhoud – (570.434) 

Kantoorkosten 83.905 61.556 

Overige kosten 2.233.385 1.957.555 
     

   3.195.286 2.309.451 
  ..............................   ..............................  

 

Bijzondere waardevermeerdering (93.750) – 
  ..............................   ..............................  

 

Af:   interne doorbelasting bedrijfskosten (3.556.611) (3.395.716) 
  ..............................   ..............................  

 
     

   1.726.271 1.412.488 
     

 

Ten laste van het boekjaar kwam ter bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen  

€ 118.938 (2014: € 107.297). De bestuurskosten bedroegen € 454.615 (2014: € 525.137). 

 

De in het boekjaar ten laste gebrachte accountantshonoraria bedroegen € 60.106. Dit betreffen 

kosten ten behoeve van de controle van de jaarrekening.   



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 68  

 2015 2014 
     

 € € 

Overige baten en lasten (3) 

Overige baten 56.125 – 
     

   56.125 – 
     

 

Financiële baten en lasten (4) 

Interest bank 79.485 159.985 

Interest obligaties 157.594 169.881 

Gerealiseerde koersverschillen (7.485) (2.882) 

Niet-gerealiseerde koersverschillen (165.027) 303.296 

Kosten transacties effecten (32.053) (32.695) 

Boekverlies verkoop pand Zaandam (26.522)  

Diverse financiële baten 1.216 3.004 

Diverse financiële lasten – – 

Interest interne rekening courant verhoudingen  

en achtergestelde lening (646.941) (212.883) 
     

   (639.733) 387.706 
     

 
 

Resultaat deelnemingen (5) 

Univé Regio+ B.V. 1.329.549 392.373 

Univé Regio+ Brandverzekering N.V. 1.337.091 1.118.713 

Univé Regio+ Organisatie B.V. 62.517 66.012 
     

   2.729.157 1.577.098 
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Ondertekening 

 

Heerhugowaard, 25 april 2016 

 

 

Raad van Bestuur 

 

 

ir. M. Tiemstra  mr. R.A. de Ruiter MMO 

 

 

 

 

 

Raad van Commissarissen 

 

 

E.A.M. Karregat 

 

 

drs. P. Middelkoop 

 

 

L.E. Damhuis-Kools 

 

 

T.J.M. Roos 
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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 de winst na belastingen over 2015 ad € 2.343.915 ten gunste van de 

algemene reserve te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening 2015 verwerkt. 

 

Voorts stelt het Bestuur voor om een bedrag ad € 1.695.000 te restitueren aan de brandleden ten 

laste van de algemene reserve. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de Vergadering van de Ledenraad van Coöperatie Univé Regio+ U.A. 

 

Verklaring over de jaarrekening 2015 

Zie aparte bijlage. 


