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BESTUURSVERSLAG 

Voorwoord 

Hierbij doen wij u de jaarrekening 2017 toekomen van de Coöperatie Univé Regio+ U.A. Het 

betreft hier een geconsolideerde jaarrekening van de Coöperatie Univé Regio+ U.A. met de daarbij 

behorende entiteiten, namelijk Univé Regio+ Brandverzekering N.V., Univé Regio+ B.V. en Univé 

Regio+ Organisatie B.V. 

 

Algemeen 

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.  

 

 

GOVERNANCE RAAD VAN BESTUUR 

 

Integere en Beheerste Bedrijfsvoering 

De Raad van Bestuur ziet de “Integere en beheerste bedrijfsvoering” als een kritische 

succesfactor voor: 

• het bieden van zekerheid gericht op continuïteit op de lange termijn voor haar leden en 

medewerkers; 

• het realiseren van de (strategische) doelstellingen van Univé Regio+, aansluitend bij en 

voortkomend uit de strategie Terug naar de Kracht van Univé. 

 

Om die reden heeft het jaar 2017 in het teken gestaan van het verder verbeteren en het verankeren 

van het in 2016 gelegde fundament voor de integere en beheerste bedrijfsvoering waarmee 

aantoonbaar voldaan kan worden aan alle vereiste van wet- en regelgeving.  

 

Voor de Brandverzekeraar betekent dit dat de nadruk gelegd is op het voldoen aan de vereisten 

vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) van De Nederlandsche Bank en de Solvency II 

Richtlijnen van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). 

 

De Raad van Bestuur is conform deze wetten eindverantwoordelijk voor de risico’s binnen Univé 

Regio+ en verantwoordelijkheid voor een goede opzet, implementatie en werking van een 

Governance en Risicomanagement Systeem om hiermee te borgen dat Univé Regio+ zich houdt 

aan geldende wet- en regelgeving, interne richtlijnen en gedragscodes en beleid om zo bij te dragen 

aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen. 
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STRATEGIE 2017 

 

In 2017 heeft Univé Regio+ haar strategische focus verder verdiept ten aanzien van de volgende 

aspecten: 

• Eigen huis op orde 

• Lokaal ondernemerschap 

• Advies 

• Kennisbank met stafafdelingen naar best in class 

• Samenwerking voor advies en distributie.  

 

De activiteiten die zijn ingezet om, met bovengenoemde focus te komen tot verbeteringen in de 

interne organisatie, geven de volgende inzichten:          

 

 

  
Binnen huidige organisatie focust RU+ zich 

(conform Koers 2020) op het verbeteren van de 
resultaten 

Stand van zaken ultimo 2017 

Eigen huis op orde Eigen huis op orde 

• Kosten verlagen 
 

• Commerciële groei 
• Groei door overname lokale 

brandportefeuilles 

• Verbeteren klantbeleving 
• Sturing naar online kanaal  

Lokaal ondernemerschap Lokaal ondernemerschap 

• Kosten gedaald naar kostenratio van 
61% 

• Commerciële groei: Particulieren 5,8%, 
Zakelijk 13,3%  

• Geen overname lokale  brand-
portefeuille 

• NPS gestegen van 30,8 naar 34,1 

• Aantal MijnUnivé klanten februari 
79.062, oktober 83.008 

Advies 

• Verdere verdieping van inbedden lokaal 
ondernemerschap vanuit winkelclusters.  

• Verdere implementatie nieuw 
winkelconcept met focus op: hoeveel, 
waar, functie en inrichting van winkel 

• Resultaatverantwoordelijkheid belegd 
bij regio’s 

• 58 lokale initiatieven: 110.000 klanten 
zijn aangeschreven. 

• Per 1 feb. 2017 zijn 6 winkels gesloten 

• Nieuw winkelconcept in ontwikkeling 
voor nieuwe winkel in Alkmaar 

Advies 
• Focus op complex/zakelijk advies; 

vereenvoudiging, juiste klant/juiste 
benadering en focus op zakelijk advies in 
de winkels 

• Uitwerken onderwerp “wonen” van 
“menukaart” 

• Verdere verdieping van herinrichting 
afdeling Zakelijk.  

• Financieel Advies is conform de 
normenkaders geborgd. 

• UR+ doet de pilot Langer Thuiswonen 
loopt in Hoorn. 
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Vanuit de Univé Formule is medio november 2016 de strategische koers Terug naar de kracht van 

Univé ingezet. Deze koers kent zes speerpunten, die door Univé Regio+ in 2017 een verdere 

verdieping hebben gevonden. Deze zes speerpunten zijn:  

 

1. Voorkomen, beperken en verzekeren. 

Hiermee wil Univé de nieuwe generatie klanten bereiken die niet alleen een 

verzekeringsproduct willen, maar willen beperken en zekerheid krijgen. Daarmee wordt 

voorkomen dat men risico’s loopt die men niet kan dragen. Dat is vanuit Univé ook het doel: 

risico’s voorkomen, schade beperken en als dat niet kan gewoon goed verzekeren.  

2. Samen, Dichtbij en Doen 

Het elkaar helpen en samen risico’s delen behoort tot de Univé genen  

3. Focus op gezinnen, kleinzakelijke klanten en communities 

In haar marketing, productontwikkeling en innovatie ligt de focus op die doelgroepen die qua 

achtergrond en ambitie van Univé bij haar passen.  

4. Assortiment op basis van levensmomenten 

Levensmomenten van klanten brengen nieuwe, vaak onbekende risico’s met zich. Univé 

ontwikkelt daarom haar assortiment op basis van die levensmomenten. Bijvoorbeeld producten 

en diensten voor ouderen zoals Langer Thuis Wonen en 24/7 contact met professionele 

zorgverleners. Maar ook voor jonge bedrijven zullen producten en diensten ontwikkeld 

worden op moment dat de eerste medewerker wordt aangenomen.  

 

Stand van zaken ultimo 2017 Koers 2020 vraagt ook gezamenlijke actie binnen de 
Univé Formule, hier zet RU+ in op diverse projecten 

KennisBank met stafafdelingen; naar best in class 

• Kennisbank HR opgeleverd en in gebruik 

• Beleidshuis Compliance en risk in oprichting,  
nauwe samenwerking 

• HR  
• Compliance en risk  

 

KennisBank met stafafdelingen; naar best in class 

Samenwerking voor advies en distributie 

 

Samenwerking voor advies en distributie 

• Meer focus en fte op agrarisch , geen  
samenwerking op productontwikkeling  

• Hypotheken BV in ontwikkeling 

• Zorgplicht van complex advies geborgd. 
• Stap gezet in borging kwaliteit van complex advies 

• Agrarische samenwerking in o.a. 
productontwikkeling  

• Financieel advies, onderzoek opties: 
delen capaciteit, opzetten SSC etc. 
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5. Zekerheidsmerk 

Met de focus op het voorkomen van risico’s en beperken van schade wil Univé meer 

adviesproducten en slimme oplossingen bieden. Hierdoor zullen Univé klanten minder kans 

lopen op zowel materiële alsook immateriële schade. Voor de overblijvende risico’s blijft 

Univé haar klanten gewoon goed verzekeren.  

6. Persoonlijke omnichannel klantbediening 

De medewerkers van Univé kennen hun klanten en hun persoonlijke en zakelijke situatie. 

Door deze kennis in te zetten kan met een persoonlijke benadering passend advies gegeven 

worden. Univé kiest voor van verzekeraar met winkels en een website te gaan naar een online 

dienstverlener met winkels.  

 

In de eerste maanden van 2017 heeft Univé Regio+ conform 2016 aandacht besteed aan het verder 

onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met andere Regionale Univé’s op o.a. het gebied 

van risicodragerschap. Helaas is gebleken dat een samenwerking in deze vorm vooralsnog niet 

realiseerbaar is. 

 

De Raad van Commissarissen heeft in juli 2017 aan alle Regio+ medewerkers als dank voor hun 

inzet en de daardoor behaalde resultaten van de laatste jaren een feest aangeboden, waarbij als 

hoofdact een optreden door Victor Mids werd verzorgd.  

 

Vanuit de door de Centrale Organisatie georganiseerde zgn. Salentein sessies kwam de focus 

vanuit de centrale strategie Terug naar de Kracht van Univé steeds meer te liggen op hoe een 

trendbreuk in kosten te realiseren. Een van de aspecten hierin is om het aantal huidige Regionale 

Univé’s, zijnde 12 terug te brengen naar 5 tot 6 gelijkwaardige Regionale Univé’s. De gewenste 

trendbreuk in kosten wordt mede veroorzaakt door de sterk afnemende klantbehoefte aan de zgn. 

“traditionele verzekeraars/bemiddelaars”, mede onder invloed van de online markt.  

Daarnaast heeft ook De Nederlandsche Bank aangegeven dat deze trendbreuk in kostendaling 

wenselijk is.  

Uitgangspunt is daarbij dat Regionale Univé’s zich meer focussen op schaalvergroting door het 

aangaan van fusies. Vanaf september 2017 zijn er verkennende fusiegesprekken gestart met 

Univé Hollands Noorden.  

 

 

COMMERCIËLE TERUGBLIK 2017 

 

Organisatie Particulier 

Op 1 februari 2017 sloten zes van de vijftien Univé-winkels hun deuren. Een deel van de collega’s 

die werkzaam waren in de winkels die sloten, zijn overgeplaatst naar het Adviescentrum. In de loop 

van het eerste kwartaal zat iedereen op zijn (nieuwe) plek en verlegde de focus zich weer van intern 

naar extern en het behalen van de ambitieuze productiedoelstellingen. Deze sluitingen zijn naar 

onze klanten goed begeleid in de communicatie. Het aantal opzeggingen naar aanleiding van deze 

sluitingen was zeer gering. 
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Winkels 

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

Heerhugowaard, Haarlem, Nieuwkoop, Wormer, Volendam en Zwolle. Aanvankelijk was het plan 

om in Amstelveen een winkel te openen. Vanwege de relatief hoge huren in Amstelveen en het 

relatief minder grote potentieel dat dit gedeelte van het werkgebied in zich heeft, is besloten om 

het openen van een winkel in Amstelveen op een later moment te laten plaatsvinden. In plaats 

daarvan is besloten om in Alkmaar een Univé-winkel ‘nieuwe stijl’ te openen. Deze nieuwe winkel 

zal de bestaande winkel in Alkmaar vervangen. Alkmaar is toch min of meer het hart van het 

werkgebied en het cross-sell potentieel is er duidelijk groter dan in de regio Amstelveen. 

Halverwege 2018 zal deze nieuwe winkel zijn deuren openen.  

 

Adviescentrum 

In 2017 is Skype geïntroduceerd. De introductie verliep soepel, maar bracht ook met zich mee dat 

het werk anders georganiseerd moet gaan worden om efficiënt te kunnen blijven werken. Een 

belangrijk project voor het Adviescentrum was het onderzoek van NZA (Nederlandse Zorg 

Autoriteit) m.b.t. de kwaliteit van het zorgadvies. Dankzij gedegen voorbereiding en training zijn 

we erin geslaagd om aan te tonen dat adviseurs aan de kwaliteitseisen voldoen.  

 

Evenementen, innovatie, social media en succesvolle marketingacties 

In de winkels vond in 2017 wederom een groot aantal evenementen plaats, o.a. speeddates met 

een diëtiste, de belastingdagen, EHBO voor kinderen, slaapworkshops, autocheckdagen en 

workshops brandje blussen. Ook zijn er acties uitgevoerd waarbij klanten een cadeautje konden 

ophalen in de winkel (handschoenen en een reiskofferlabel) en was er een loyaliteitsactie voor 

klanten die in 2017 precies 25 jaar lid waren. Zij ontvingen een doosje bloembollen per post. 

Deze acties zorgden ervoor dat klanten van het merk Univé blijven houden en trekken mensen 

aan die anders niet zo snel naar de winkel komen. Tevens draagt het bij aan een hogere 

klanttevredenheid. Dit zien we onder meer terug in de Net Promotor Score (NPS) die in 2017 met 

3% steeg van 30,8 naar 34,1. 

 

Op het gebied van innovatie heeft Regio+ bijgedragen aan een aantal pilotprojecten, zoals Langer 

Thuis Wonen (winkel Hoorn) en het Univé-experiment met robot Pepper vond plaats in 

Heerhugowaard. Ook de rol van Social Media is in het afgelopen jaar flink toegenomen. Het jaar 

rond liepen er campagnes die leads voor afspraken moesten opleveren. Door de maanden heen is 

de afdeling Klantbeleving, Marketing en Communicatie hier steeds succesvoller in geworden.  

 

Gedurende het jaar vonden er drie thema marketingcampagnes plaats; een woon-, vakantie- en 

zorgcampagne met als doel afspraken voor de winkels te genereren. Zeer succesvol was de 

Zorgcampagne met de ‘zorgchecks’. Ruim 1.600 mensen maakten gebruik van deze 

mogelijkheid, met name bestaande zorgklanten (behoud) alsmede nieuwe klanten kwamen op 

deze checks af. Het doel van de afdeling om 1.000 online leads te realiseren, is dan ook 

ruimschoots gehaald. 
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Zakelijk  

2017 stond voor zakelijk in het teken van doorbouwen op de ingezette strategische focus waar 

gedifferentieerde klantbediening centraal staat. Hierbij was specifiek aandacht voor groei in de 

agrarische sector, waar andere grote verzekering intermediairs steeds minder persoonlijke aandacht 

voor klanten ziet Univé hier juist potentie en zet hier stevig op in. Ook voor MKB zijn er 

commerciële acties ingezet.  

Daarnaast was een belangrijk thema voor zakelijk het verder versterken van klantonderhoud en 

retentie.  

Voor de dagelijkse operatie is een aantal IT systeemwijzigingen van grote invloed op de afdeling. 

Met deze aanpassingen in IT zijn wij beter voorgesorteerd om klanten de komende jaren nog beter 

te bedienen.  

 

Financieel Advies 

Centraal voor financieel advies in 2017 stond het verbeteren van de processen en verder invulling 

geven aan wet- en regelgeving. Er is veel geïnvesteerd in de kwaliteit door middel van coaching en 

begeleiding, we kunnen met trots zeggen dat we hier mooie stappen hebben gezet.  

Vanuit marketing zijn verschillende acties opgezet om Hypotheek- en Financieel Advies beter op 

de kaart te zetten. Zo is er een website ontwikkeld, vonden er circa 200 speeddates en 

oriëntatiegesprekken met hypotheekadviseurs plaats en is geëxperimenteerd met hypotheekadvies 

via video-chats.  

 

Ledenbeleid 

Ook in 2017 is er vanuit de missie invulling gegeven aan het ledenbeleid van Univé Regio+. 

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 (brand gerelateerde) ongelukken; 

▪  Verbetering van zorg; 

▪  Verbetering van de gezondheid van inwoners van het werkgebied. 

▪  Maatschappelijke relevantie met zorg hebben.  

 

In 2017 werden er aan 37 organisaties donaties gedaan, die samen goed waren voor een bedrag van 

€ 93.130. 

 

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

rapportage opvragen via ledenfonds@unive.nl. Ultimo december 2017 is besloten om een bedrag 

van € 100.000,-- beschikbaar te stellen aan de Stichting Univé Regio+ Ledenfonds.  
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

De samenstelling van de ondernemingsraad bestond eind 2017 uit: de heer D. van Lier  

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

mevrouw L. Vlaming, de heer R. Rietveld, de heer S. van den Berg en de heer R. van der Velde.  

  

Namens de Raad van Bestuur neemt M. Tiemstra, met bestuurssecretaris mevrouw E. de Geest, 

deel aan de ondernemingsraad. Mevrouw M. Oud neemt namens de afdeling P&O de zaken waar.  

 

Het eerste kwartaal van 2017 is redelijk rustig verlopen. De eerste bijeenkomsten over het pensioen 

hebben plaatsgevonden en daarnaast is de OR volop bezig geweest met de verkiezingen. De 

ondernemingsraad had 3 plekken op te vullen. In tegenstelling tot voorgaande jaren waren er 4 

nieuwe aanmeldingen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat vanaf mei 2017 de ondernemingsraad 

werd uitgebreid met de heer D. van Lier, die vervolgens de rol van voorzitter op zich heeft 

genomen, de heer S. van den Berg en de heer R. van der Velde.  

 

Om goed van start te gaan zijn er in de maand juni diverse opleidingsdagen geweest. Uit deze dagen 

is naar voren gekomen dat de OR gaat werken in portefeuilles. De verdeling is als volgt: 

Rollen: 

Voorzitter: Dirk van Lier 

Vicevoorzitter: Patricia Haemers-Bakker 

Secretaris: Samantha Berkhout 

 

Portefeuilleverdeling 

Verzekeringsbedrijf: Ross van der Velde (Patricia Haemers-Bakker) 

Zakelijk (MKB en Complex): Patricia Haemers-Bakker (Ross van der Velde) 

Particulier (AC en Winkels): Ross van der Velde (Sven van den Berg) 

Staf: Rodney Rietveld (Dirk van Lier) 

Personeelsregelingen: Liselotte Vlaming (Rodney Rietveld) 

Arbo: Sven van den Berg (Liselotte Vlaming) 

 

Aansluitend was de OR-Directie dag op 12 juni. Een belangrijk onderwerp deze dag was het aspect 

Cultuur. Wat wordt verstaan onder cultuur en welke cultuur is binnen Regio+ wenselijk? Cultuur 

is een terugkomend onderwerp geweest in 2017 en zal ook in 2018 een rol spelen.  

Naar aanleiding van deze gezamenlijke dag is een convenant opgesteld, waarbij de afspraken zoals 

deze tussen OR en Directie zijn gemaakt t.a.v. bijv. geheimhouding, invulling agendaoverleg ed. 

zijn vastgelegd. 

 

De ondernemingsraad heeft ingestemd met een uitbreiding van het thuiswerkreglement. Er kan nu 

niet alleen incidenteel, maar ook structureel thuisgewerkt worden.  

De adviesaanvraag Receptie was een intens traject en voor de betreffende medewerkers impactvol.  

De ondernemingsraad heeft verder een positief advies gegeven op de adviesaanvraag Eigen 

risicodragerschap. In verband met een eventuele fusie met Hollands Noorden is het 
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eigenrisicodragerschap uitgesteld. De adviesaanvraag Bemiddeling is bij voortschrijdend inzicht 

ingetrokken.  

 

Verder is er ingestemd met een nieuw overwerkbeleid en heeft de ondernemingsraad op 13 

november jl. instemming verleend voor de benoeming van de preventiemedewerker per  

1 januari. 2018. Vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. In deze wet is de benoeming 

van een preventiemedewerker opgenomen.  

 

Rode draad door 2017 was het instemmingsverzoek Pensioen. Recent, 22 december 2017, heeft de 

ondernemingsraad ingestemd met het voorstel van de werkgever om de pensioenregeling aan te 

passen per 01-01-2018. Het pensioencontract bij ASR loopt af en in het kader van harmonisatie 

van de arbeidsvoorwaarden wordt er een nieuw pensioencontract afgesloten voor alle 

medewerkers. Tot deze datum genieten wij van een middelloonregeling bij SBZ of ASR. Na 01-

01-2018 krijgen de werknemers een beschikbare premieregeling aangeboden.  

De bestuurder heeft vanaf het begin de ondernemingsraad betrokken bij de plannen en 

mogelijkheden. De OR heeft zich op alle mogelijke manieren laten informeren. Zo heeft zij een 

masterclass pensioen gehad van Akkermans en Partners Knowledge. Tevens is zij meerdere malen 

door APS Pensioenteam geïnformeerd. Met nog 6 andere RU’s heeft de OR een second opinion op 

gelijkwaardigheid en de te verwachten pensioenen laten doen door Triple A. Daarnaast is er nog 

een second opinion opgesteld door Willis Tower Watson en een gelijkwaardigheidstoets door 

Arcturus.  

Op 22 december is instemming verleend en dit wordt verder in 2018 uitgewerkt.  

 

Eind 2017 heeft de ondernemingsraad een positief advies gegeven op de intentieverklaring met 

betrekking tot de fusie met Univé Hollands Noorden. Dit gaat, vooral in 2018, veel tijd van de 

ondernemingsraad vragen.  

 

 

FINANCIËLE RESULTATEN 2017 

2017 is ondanks de grote concurrentie op de verzekeringsmarkt voor Univé Regio+ een uitstekend 

jaar geworden. De groei in polissen was groot (totaal 20.019, 5,6%) en voor het brandproduct was 

de schadelast laag.  

 

Het resultaat 

Het resultaat van de Coöperatie Univé Regio+ is hoger uitgekomen dan verwacht. De lagere 

schadelast, lagere bedrijfskosten, een forse premiegroei bij brandverzekeringen in 2017, en een 

omzet bemiddelingsprovisie conform prognose hebben geleid tot een resultaat na belastingen van 

€ 4.228.905 positief (vorig jaar € 1.573.060).  

 

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

budget. De schade-uitkeringen in 2017 zijn beperkt gebleven tot € 4.397.886. In 2016 werd er 

€ 4.412.980 uitgekeerd. Hiermee is het schadepercentage (schadelast ten opzichte van de premie-

inkomsten) gedaald ten opzichte van 2016, te weten 33,2% (2016: 35,1%).  



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO
+ 

U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 
  

9 

Dat de schade-uitkeringen in 2017 beperkt zijn gebleven wordt o.m. veroorzaakt doordat er géén 

schades boven het eigen behoud hebben plaatsgevonden. Het aantal schadeclaims is iets hoger dan 

voorgaand jaar (2017: 9.355, 2016: 9.286). 

 

Zorgverzekeringen 

De zorgperiode 2016-2017 verliep positief. De instroom op zorgverzekeringen was hoger dan 

verwacht, totaal ruim 4.000 polissen netto groei. De instroom bestond met name uit Zorg Select 

klanten, die provisie-technisch minder interessant zijn (€ 6 aan provisie) t.o.v. klanten met een Zorg 

Vrij of Zorg Geregeld product (provisie € 17), maar wel net zo welkom bij Univé Regio+ . Per 

saldo zijn de provisie-inkomsten op Zorg circa € 87.000 gestegen. 

 

Schadeverzekeringen (exclusief brandverzekeringen) 

Het aantal Univé variaverzekeringen (schadeverzekeringen, m.u.v. wonen) is fors gegroeid. De 

verdiende provisie steeg met 9,5%. De stijging van de provisie wordt met name veroorzaakt door 

de bromfietsverzekering en de (bedrijfs)autoverzekering. 

De concurrentie van autoverzekeringen in een krimpende automarkt is nog immer zeer groot, 

maar desondanks heeft Univé Regio+ in 2017 een groei van 2.006 polissen weten te bereiken 

(2016 groei: 1.075). 

 

Brandverzekeringen 

Omdat het rendement op brandverzekeringen hoger is dan de provisie op autoverzekeringen en de 

toekomstvooruitzichten voor brand beter (minder zorgwekkend) zijn dan die voor 

autoverzekeringen, lag de focus in 2017 op brand. Enkele initiatieven dit jaar zijn de 

wooncampagne, start van een projectteam Brand op het Adviescentrum en de opzet van een eigen 

Outbound Team.  Voor de particuliere woonverzekeringen heeft dit over 2017 geleid tot een groei 

van 2.898 polissen (totaal 4,4%). De zakelijke brandportefeuille groeide met 465 polissen (totaal 

7,7%).  

 

Financieel Advies 

2017 was een jaar waarin voor financieel advies (hypotheken en leven) de nadruk lag op verder 

verbeteren van de processen en aanpassen van advies aan de nieuw gestelde normen. Door deze 

interne focus bleven de inkomsten licht achter op de begroting. Desondanks een sterke 

verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Ook de klanttevredenheid lag met een NPS van 45 

zeer hoog. In 2018 bouwen we verder op wat er in 2017 gerealiseerd is en verschuift de nadruk 

nog meer naar de commercie en klant in plaats van de interne processen. De omzet op Financieel 

Advies is voor 2017 uitgekomen op € 418.490 (2016: € 273.679). 

 

Kosten 

De totale bedrijfskosten zijn gedaald van € 18.979.519 naar € 16.627.129. De mutatie van de post 

Zorgplicht bedraagt (inclusief vrijval van de voorziening) € -308.191 (2016: 1.611.728)  Indien 

deze kosten buiten beschouwing worden gelaten, resulteert dit in een kostendaling van € 432.471.  
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Geoormerkt vermogen 

Bij de fusie tussen Coöperatie Univé Her en Coöperatie Univé U.A. in 2012 is het vermogen van 

Coöperatie Univé Her als geoormerkt vermogen in Coöperatie Univé U.A. bestemd. De Raad van 

Bestuur van Coöperatie Univé U.A kan op voorstel van de Univé Formule Adviesraad besluiten 

tot aanwending van (een deel van) het geoormerkt vermogen voor investeringen ten behoeve van 

de Regionale Univé’s, Het aandeel van Univé Regio+ in het geoormerkt vermogen is in 2017 met 

ruim € 377.000 afgenomen, tot een stand van € 2.112.000. De onttrekkingen betroffen met name 

de investeringen in Strategieprojecten en het centrale project Zorgplicht. 

 

Beleggingen 

Univé Regio+ voert een behoudend beleggingsbeleid. 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 liquide middelen en obligaties. Er is een gemiddeld resultaat op 

het belegde vermogen behaald van -0,01% (vorig jaar 0,92%). De rente op liquide middelen binnen 

Univé Regio+ Brandverzekering N.V. is negatief. 

 

Overige specifieke ontwikkelingen van genoemde bedrijfsactiviteiten zijn verder in dit verslag 

weergegeven. 

 

 

RISICOMANAGEMENT 

Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is de opzet, implementatie en werking van een 

goed en adequaat Governance en Risicomanagement Systeem waarmee de integere en beheerste 

bedrijfsvoering wordt geborgd. 

 

Raad van Bestuur en Management zijn volledig verantwoordelijk voor de opzet, implementatie en 

werking van de genoemde systemen. 

 

Governance Systeem 

De Coöperatie Univé Regio+ conformeert zich aan de Richtlijnen voor het Governance systeem 

van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) en aan het doel zoals 

verwoord in Richtsnoer 1.2 te weten: 

 

“De vereisten ten aanzien van het Governance systeem hebben als doel te voorzien in een 

prudente en gezonde bedrijfsvoering van ondernemingen, zonder hen onnodig te beperken in 

de keuze van hun eigen organisatiestructuur, mits zij een passende scheiding van taken tentoon 

spreiden”. 

 

In praktijk committeert de Coöperatie zich aan de uitvoering van de vereisten vanuit EIOPA, de 

Wft en aan de “Code Verzekeraars” van het Verbond van Verzekeraars.  

 



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO
+ 

U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 
  

11 

In lijn met de genoemde wet- en regelgeving heeft de Coöperatie een Raad van Bestuur die 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse besturing van de organisatie. En heeft de Coöperatie een 

Raad van Commissarissen en een Audit Risk Commissie die toezicht houden op de activiteiten van 

de Raad van Bestuur. De RvB en RvC leggen verantwoording af aan de Ledenraad. 

 

De Coöperatie heeft conform de genoemde wet- en regelgeving ook een Risicomanagement 

Systeem en de Sleutelfuncties (Actuarieel, Interne Audit, Compliance en Risicomanagement) 

ingericht, is het Beloningsbeleid actueel en is de naleving van de wet- en regelgeving geborgd met 

de Compliance functie. 

 

Risicomanagement Systeem 

De EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) Solvency II Richtlijnen en 

Verordeningen (art. 41) vereist dat:  

 

“De verzekeraar beschikt over een doeltreffend riskmanagement systeem (RMS) dat bestaat uit 

strategieën, processen en rapportage-procedures die nodig zijn om op individueel en geaggregeerd 

niveau de risico’s waaraan zij blootstaat of blootgesteld zou kunnen worden, alsook de onderlinge 

afhankelijkheden en relaties daartussen voortdurend te onderkennen, te meten, te bewaken, te 

beheren en te rapporteren”. 

Een goed en effectief RMS (Risicobeheer) zorgt er voor dat Univé Regio+ zich houdt aan geldende 

wet- en regelgeving, interne richtlijnen en gedragscodes en beleid om zo bij te dragen aan de 

realisatie van de (strategische) doelstellingen binnen de gewenste risicobereidheid. 

Univé Regio+ hanteert voor het opzetten, het implementeren en borgen van een goed en effectief 

RMS de volgende kaders en richtlijnen: 

• Het internationaal erkende toetsingskader ISO 31000 – 2009; 

• Het “Three Lines of Defence (3LoD) Principe”; 

• De (basis)stappen van het Risicomanagement proces (RM Cyclus); 

• Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM / FOCUS) van DNB. 

 

Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) 

Univé Regio+ voert als Brandverzekeraar conform de Wft en Solvency II Richtlijn / EIOPA 

guidelines minimaal een maal per jaar de zogenaamde ORSA uit. 

 

Doel van een ORSA is om effecten van (strategische) besluitvorming of ontwikkelingen op de 

solvabiliteit van een verzekeraar inzichtelijk te maken.  

 

Kenmerken van een ORSA zijn het gebruik van toekomstscenario’s (business- en reverse stress 

scenario’s) en de samenhang met bedrijfsstrategie, risicomanagement en kapitaalbeleid. 
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Risico’s  

 

Verzekeringstechnisch Risico  

De verzekeringstechnische risico’s hebben betrekking op de brandproducten (inboedel en 

opstalverzekeringen voor particulieren en zakelijke verzekeringen). Univé Regio+ kent een 

acceptatiebeleid waarbij bepaalde risico’s niet worden geaccepteerd of tegen bijzondere 

voorwaarden. Men name objecten die afwijkend zijn van 1e klas burgerrisico’s worden individueel 

beoordeeld op acceptatie, premiestelling en voorwaarden. Op basis van een 

herverzekeringscontract, welke uitgaat van een statistisch optimum gebaseerd op de 

verzekeringsportefeuille van Univé Regio+, worden risico’s verder gemitigeerd. Hierbij wordt 

rekening gehouden met concentratie van de risico’s in het werkgebied van Univé Regio+. 

 

Marktrisico  

Het marktrisico heeft betrekking op het belegde vermogen van Coöperatie Univé Regio+ en is 

beperkt aanwezig. De risicobereidheid van de Coöperatie met betrekking tot haar beleggingen is 

laag, het uitgangspunt in het huidige beleggingsbeleid is vermogensbehoud. De uitstaande gelden 

zijn voor circa 80% belegd in spaarrekeningen bij financiële instellingen. De overige 20% wordt 

via Coöperatie Univé Regio+ belegd in vastrentende waarden, waarbij de rating van de obligaties 

minimaal A- is. 

 

Tegenpartijrisico  

De Coöperatie wenst slechts een zeer beperkt tegenpartij risico te lopen. Het risico doet zich voor 

indien vorderingen op herverzekeraars of banken oninbaar zijn. In beperkte mate kan dit risico zich 

ook voordoen indien er vorderingen ontstaan tussen organisatieonderdelen van Univé Regio+. 

Maatregelen om deze risico’s te beperken zijn dat Univé Regio+ eist van de tegenpartij dat deze 

minimaal een A- rating heeft en dit wordt periodiek gemonitord. Voor wat betreft de vorderingen 

tussen organisatie onderdelen van Univé Regio+ vindt er per kwartaal een vereffening plaats. 

 

Liquiditeitsrisico  

Dit risico betreft de mate waarin de organisatie niet direct aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Een liquiditeitsrisico is als gevolg van een substantiële positieve cashflow niet aanwezig. De 

kasstromen worden periodiek geprognosticeerd en bewaakt. De beleggingen hebben overwegend 

een liquide karakter. Indien de inkomende kasstroom, gecombineerd met de vaste kasstroom aan 

renteontvangsten, op enig moment onvoldoende zou zijn om een uitgaande kasstroom te 

financieren, zijn er binnen de portefeuille voldoende zeer liquide beleggingen om aan de 

verplichtingen te voldoen. 

 

Operationeel Risico  

Operationele risico’s en daarmee gepaard gaande operationele verliezen worden zoveel mogelijk 

voorkomen door maatregelen waar altijd een kosten-batenanalyse aan voorafgaat. 

 

Operationele verliezen mogen afzonderlijk niet meer dan € 10.000,- te boven gaan en in totaal op 

jaarbasis niet meer dan € 100.000,-. 
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Operationele verliezen zijn veelal het gevolg van slecht werkende systemen en processen, fouten 

door medewerkers en/of factoren van buitenaf met impact op de organisatie. 

 

Compliance risico  

Gezien de kenmerken van Compliance risico is het moeilijk deze financieel te kwantificeren. Bij 

de risicobereidheid en de tolerantie worden ook onderstaande punten in de overweging 

meegenomen: 

• De Coöperatie streeft naar 100% voldoen aan wet- en regelgeving, conform vastgestelde 

risicostrategie en risicobereidheid van Univé Regio+.  

• Geen negatieve impact voor onze verzekerden/leden als gevolg van mogelijke 

overtredingen van wet- en regelgeving. 

• Geen significante negatieve publiciteit als gevolg van mogelijke overtredingen van wet- 

en regelgeving. 

 

SOLVABILITEITSPOSITIE SOLVENCY II 

Vanaf 1 januari 2016 is Univé Regio+ verplicht om de solvabiliteitspositie op basis van het 

Solvency II raamwerk te rapporteren. Onderstaande tabel toont de solvabiliteitspositie van Univé 

Regio+ Brandverzekering N.V. conform Solvency grondslagen II per ultimo 2017 voor en na 

voorgestelde dividenduitkering. Bij de berekeningen is de Solvency II standaardformulei 

gehanteerd. 

 

Solvabiliteitspositie Solvency II Univé 

Regio+ Brandverzekering N.V. 

31-12-2017,  

voor dividend 

31-12-2017,  

na dividend 

Eigen vermogen (EV), Tier 1 € 15.574.000 € 14.999.000 

Solvabiliteitskapitaalsvereiste (SCR) € 8.808.000 € 8.808.000 

Minimumkapitaalsvereiste (MCR) € 2.500.000 € 2.500.000 

Solvabiliteitsratio (EV/SCR) 177% 170% 

Normsolvabiliteit 155% 155% 

Streefsolvabiliteit 170% 170% 

 

 

De solvabiliteitsratio geeft het aanwezige eigen vermogen gedeeld door het vereiste vermogen 

weer. De solvabiliteitsratio voor Univé Regio+ Brandverzekering N.V., na dividenduitkering,  

voldoet per 31 december 2017 aan de intern gestelde Solvency II-streefsolvabiliteitsnorm van 

170%. 

 

 

 

                                                 
i Voor de SCR berekeningen zijn de technische specificaties van de Gedelegeerde verordeningen gehanteerd. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van overgangsmaatregelen. In de SCR berekening wordt het verliescompensatievermogen van uitgestelde 
belastingen niet meegenomen.  
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Kapitaalbeleid 

Univé Regio+ Brandverzekering N.V. moet als zelfstandige onderneming in staat zijn om een 

financieel gezonde bedrijfsvoering te voeren en dient daartoe toereikend gekapitaliseerd te zijn. De 

interne normsolvabiliteitsnorm van Univé Regio+ Brandverzekering N.V. ad 155% die is 

vastgelegd in het kapitaalbeleid wordt als toereikend gezien.  

 

Coöperatie Univé Regio+ U.A. draagt zorg voor de continuïteit van de Univé Regio+ groep en dient 

voldoende kapitaal aan te houden om het kapitaal van Univé Regio+ Brandverzekering N.V. indien 

noodzakelijk te kunnen versterken door een bijstorting.  

 

De interne streefsolvabiliteitsnorm van 170% geldt als grens voor uitbetaling van dividend van 

Univé Regio+ Brandverzekering N.V. aan Coöperatie Univé Regio+ U.A.  

 

Onderbouwing interne normsolvabiliteit 

Voor de bepaling van de interne normsolvabiliteit is in 2017 een scenario van extreme schadelast 

doorgerekend. Het scenario dat is doorgerekend is het stormscenario (catastrofe van 2 

stormschades). Het uitgangspunt hierbij was dat bepaald moet worden hoe groot de SCR-ratio bij 

de start moet zijn, om niet door de 100% solvabiliteit te zakken.  

 

Onderbouwing interne streefsolvabiliteit 

Voor de bepaling van de interne streefsolvabiliteit is in 2014 een realistisch scenario doorgerekend, 

met een inschatting dat dit scenario zich 1 keer in de 10 jaar voordoet. Het scenario dat is 

doorgerekend is een downgrade van banken van gemiddeld A naar BBB. Het uitgangspunt hierbij 

was dat bepaald moet worden hoe groot de SCR-ratio bij de start moet zijn, om niet door de interne 

normsolvabiliteit van 155% te zakken.  

 

Dividenduitkering 

De voorgestelde dividenduitkering op basis van het kapitaalbeleid van Univé Regio+ 

Brandverzekering N.V. bedraagt € 575.000. 

 

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Instroom en doorstroom 

De organisatie startte op 1 januari 2017 met 194 medewerkers (161,5 fte). Op 31 december 2017 

waren er 179 medewerkers in dienst (146,8 fte). In totaal kwamen er 21 medewerkers in dienst en 

gingen er 36 medewerkers uit dienst. Het personeelsbestand van Univé Regio+ is in 2017 met 15 

medewerkers afgenomen. In 2017 zijn er 19 medewerkers intern veranderd van functie. 84%  van 

de medewerkers had in 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en 16 % een contract 

voor bepaalde tijd. Eind 2017 werkt 65,6% van de medewerkers parttime (minder dan 38 uur per 

week). 
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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 maximaal € 500,- netto. Het beloningsbeleid voldoet aan wet- en regelgeving 

en richtlijnen van toezichthouder.  

 

Ziekteverzuim 

In 2017 is het verzuimbeleid herzien en is de visie op verzuim veranderd. In deze visie wordt veel 

meer uitgegaan van wat een medewerker nog wel kan. Medewerker en leidinggevende gaan met 

elkaar in gesprek om samen te bekijken wat de medewerker nog wél zou kunnen doen. In het kort 

is de nieuwe visie: “Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze en overleg je”. Om ervoor te 

zorgen dat alle leidinggevenden zoveel mogelijk dezelfde taal spreken met betrekking tot 

verzuim, hebben alle leidinggevenden in mei een verzuimtraining gevolgd. De nieuwe visie op 

verzuim heeft in 2017 tot een heel mooi resultaat geleid. Het ziekteverzuim is in 2017 een stuk 

lager dan in voorgaande jaren en kwam uit op 2,5% exclusief zwangerschapsverlof. In 2016 

bedroeg het verzuim 5,6%. In 2015 was dit 4,9%.  Het ziekteverzuim inclusief zwangerschap 

bedroeg in 2017 3,2 %.  

In 2017 waren minder medewerkers dan voorgaande jaar langdurig ziek. De gemiddelde 

verzuimduur is gezakt van 13,9 dagen in 2016 naar 8,9 dagen in 2017. De meldingsfrequentie 

met een gemiddeld aantal meldingen van 0,74 per medewerker is lager dan in 2016.  

 

 

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 2017 15 

Ledenraadsleden actief.  

 

Algemene vergadering van de leden en vergadering van de Ledenraad 

Er zijn in 2017 drie Algemene vergaderingen gehouden, te weten op 15 mei, 26 juni en op 6 

november. De jaarrekening 2016 Univé Regio+ Brandverzekering N.V. is op 15 mei 

goedgekeurd, de jaarrekening 2016 Coöperatie Univé Regio+ U.A. op 26 juni. Décharge over het 

gevoerde beleid en toezicht is ook in deze vergaderingen verleend. Bij beide vergaderingen waren 

de externe accountants van KPMG aanwezig.  

Daarnaast zijn er drie informele Ledenraadsbijeenkomsten geweest: op 27 maart,  28 augustus en 

op 18 december 2017. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken tijdens de formele en 

informele vergaderingen zijn te vinden op de volgende pagina.  
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Herkozen en afgetreden ledenraadsleden 

Op 15 mei zijn twee Ledenraadsleden herkozen en zijn 3 Ledenraadsleden afgetreden als gevolg 

van het bereiken van de maximale zittingsduur.  

 

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

Mevrouw M.H. van der Weit is op 6 november 2017 voorgedragen en benoemd tot lid Raad van 

Commissarissen en is de terugtreding van commissaris Damhuis-Kools besproken.  

 

Algemene vergadering van de Ledenraad en informele bijeenkomsten 

Er hebben in 2017 drie informele bijeenkomsten plaatsgevonden. De informele bijeenkomst van 

dinsdag 9 mei is georganiseerd opdat Ledenraadsleden voorafgaand aan de goedkeuring van de 

jaarrekening 2016 vragen hierover konden stellen. In de bijeenkomsten van augustus en 

december is o.a. gesproken over centrale ontwikkelingen, het algemeen presteren van Regionale 

Univé’s en hun toekomstperspectief. Tevens is in deze bijeenkomsten uitgebreid stilgestaan bij de 

mogelijke en later voorgenomen fusie met Regionale Univé Hollands Noorden te Medemblik.  

In de bijeenkomst van 23 mei heeft de Ledenraad haar functioneren geëvalueerd. 

 

De belangrijkste onderwerpen tijdens de algemene vergadering van de Ledenraad en informele 

bijeenkomsten zijn geweest: 

o Vaststellen Jaarrekeningen 2016 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) 2016 en voorwaarden tot 

premierestitutie;  

o Halfjaarcijfers 2017; 

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

visie; 

o Ontwikkelingen Centrale Organisatie Univé 

o Het algemeen presteren van Regionale Univé’s en hun toekomstperspectief; 

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 tot benoeming van mevrouw M.H. van der Weit als lid Raad van 

Commissarissen; 

o Goedkeuren en vaststellen Kapitaalbeleid; 

o Bevestiging benoeming accountant KPMG voor het boekjaar 2017; 

o Jaarrapportage 2016 Stichting Univé Regio+ Ledenfonds; 

o Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Ledenraad. 

 

Afscheid 

In 2017 hebben wij door het onverwacht vroege overlijden helaas afscheid moeten nemen van 

ons Ledenraadslid, de heer G.J. de Vries. 
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VOORUITZICHTEN 2018 

De economie is inmiddels behoorlijk op stoom. De concurrentie op de verzekeringsmarkt blijft 

onverminderd hevig, met name op het gebied van autoverzekeringen. In 2017 zijn bij bijna alle 

verzekeraars de premies voor autoverzekeringen behoorlijk gestegen en de verwachting is dat deze 

trend zich (onder druk van toezichthouders) verder zal voortzetten.   

 

Nieuw autoverzekeringsproduct  

Begin 2018 wordt er een nieuw autoverzekeringsproduct geïntroduceerd. De varianten ‘Op 

Maat’, ‘Select’ en ‘Budget’ verdwijnen van de markt en maken plaats voor één nieuwe 

‘generieke’ Univé-autoverzekering die helemaal optimaal aansluit bij de wensen van de klant 

doordat de flexibiliteit veel groter is dan bij de huidige varianten. De verwachting is dat we met 

dit nieuwe product meer allrisk-verzekeringen zullen gaan sluiten en dat is goed nieuws omdat 

deze klanten meer premie betalen en over het algemeen langer klant blijven.  

 

Meer afspraken, relevanter voor klant 

De focus blijft liggen op ‘wonen’ en de maximale focus op afspraken in de winkels zetten we in 

2018 voort. Hierbij gaat het voornamelijk om bestaande klanten, met als doel cross-sell én behoud 

van deze klanten. Toename van de polisdichtheid is nog steeds een belangrijke doelstelling. Het in 

2015-2016 geïntroduceerde Welkom-programma wordt in 2018 geheel vernieuwd en er staan weer 

tal van evenementen en marketingacties op de agenda. Social media zal verder toenemen in 

belangrijkheid; met name op het gebied van lead-generatie. In onze acties willen we in 2018 

relevanter voor de klant worden. Dit gaan we o.a. doen door klantsegmentatie en klantprofilering 

toe te passen.  

 

Nieuwe winkel en verandering bij receptie Heerhugowaard  

Halverwege 2018 zal de Univé-winkel ‘nieuwe stijl’ zijn deuren openen. Naast een compleet 

nieuwe look and feel zal de klantbediening ook anders en meer van deze tijd worden. Wat ook zal 

veranderen in 2018 is de receptiefunctie in Heerhugowaard. Tot eind 2017 werd de receptie 

bemand door receptionistes, vanaf het eerste kwartaal van 2018 zal een pool van 

verzekeringsadviseurs de receptie bemannen. Voordeel van deze constructie is dat er wanneer er 

geen ‘receptiewerk’ is, de adviseurs kunnen meedraaien in andere werkstromen, zoals e-mail. 

Deze ontwikkeling betekent dat er begin 2018 afscheid zal worden genomen van de receptie-

collega’s, wat voor betrokken collega’s impactvol is.   

 

Innovatie en vergroting commerciële slagkracht van de formule 

Regio+ draagt op verschillende manieren bij aan innovatie- en strategieprojecten vanuit de Centrale 

Organisatie. Robert de Ruiter maakt deel uit van de ‘Innovatie Board’ en de pilot ‘Langer Thuis 

Wonen’ zal het eerste deel van 2018 worden voortgezet. Daarnaast staan er nog meer pilots 

vernieuwingen op stapel waarbij Regio+ een rol zal gaan spelen. Verder zal een afvaardiging van 

Regio+ een rol gaan spelen in het vergroten van de commerciële slagkracht van de Univé Formule.  
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Zakelijk  

2018 wordt een jaar waarin de groeidoelstellingen doorgezet worden. Er is de afgelopen 2 jaar 

veel op orde gebracht, zodat er nu geprofiteerd kan worden van het gunstige economische 

klimaat. Belangrijke pijlers van de groei zijn gerichte groei in sectoren waar Univé sterk in is en 

retentie door regelmatig klantonderhoud en hoge klanttevredenheid. De verwachtingen voor 2018 

zijn goed.  

 

Financieel Advies 

De processen en kwaliteit zijn in 2017 nog verder verbeterd en in 2018 zal er meer aandacht zijn 

voor groei. Meer klanten helpen met waardevol advies. Van belang voor financieel advies is wel 

hoe de huizenmarkt zich gaat ontwikkelen, zo is in sommige delen van het werkgebied sprake 

van “drooggekookte” woningmarkten waar het aanbod van koopwoningen zo beperkt is dat 

daarmee ook weinig vraag naar hypotheekadvies is.  

 

AOV 

In de loop van 2018 wordt het proces voor AOV advisering aangepast en vereenvoudigd voor 

onze adviseurs en klanten, hiermee zullen we in 2018 onze klanten meer en beter kunnen 

bedienen met AOV’s.  

 

AVG 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer 

voor versterking en uitbreiding van privacyrechten. Vanaf oktober 2017 loopt er binnen Univé 

Regio+ een project AVG om ervoor te zorgen dat er voor mei 2018 wordt voldaan aan de nieuwe 

wetgeving. Er is een projectleider aangetrokken die zorgt voor de voortgang van het project en 

die de aansluiting met het Centrale Univé-AVG-project bewaakt. 

 

 

Heerhugowaard, 16 april 2018 

 

 

Raad van Bestuur 

 

 

 

Mevrouw ir. M. Tiemstra  Mr. R.A. de Ruiter MMO 

 

 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-6211
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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 2017 en heeft de jaarrekening over 2017 mede 

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

accountantsverklaring voorzien.  

 

Activiteiten in 2017 

De Raad is ook in 2017 frequent bijeen geweest. Er zijn 6 reguliere vergaderingen van de Raad 

samen met de Raad van Bestuur geweest. Zij heeft drie keer een reguliere vergadering alsmede drie 

informatiebijeenkomsten van de Ledenraad bijgewoond tezamen met de Raad van Bestuur. 

Daarnaast heeft de Raad eveneens 6 maal intern overleg gevoerd zonder de aanwezigheid van het 

Bestuur. Eenmaal heeft een ‘Benen-op-tafel’-sessie plaatsgevonden met de RvB en is een 

bijeenkomst gehouden met het managementteam. Ook zijn extra bijeenkomsten bezocht zoals de 

voorbereidingsbijeenkomst ORSA en een centrale dag voor RU-commissarissen bij Univé 

Centraal. Tevens zijn vakinhoudelijke cursussen gevolgd en bijeenkomsten bezocht van o.a. de 

Centrale Organisatie en heeft de nieuwe commissaris de Eed Financiële sector afgelegd. 

 

Naast reguliere onderwerpen is door de Raad onder meer aandacht besteed aan concern-brede 

onderwerpen zoals het zetten van een organisatorische stip op de horizon en mogelijkheden tot 

verhogen slagkracht en kostenreductie. 

 

Samenwerking met andere Regionale Univé’s 

In 2017 zijn structurele overleggen voortgezet c.q. opgestart tussen voorzitters van RvC’s, 

voorzitters van Audit Risk- en Remuneratiecommissies van alle Regionale Univé’s. Dit om 

informatie en kennis te delen waardoor efficiency en kwaliteit verder verbeteren. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

Na toetsing door DNB en AFM is mevrouw Van der Weit op 6 november 2017 benoemd als 

commissaris met aandachtsgebieden Juridische Zaken & Compliance en tevens als lid van de Audit 

Risk Commissie. In juli 2017 is afscheid genomen van de heer T.J.M. Roos die tot die tijd als ad 

interim deze aandachtsgebieden heeft waargenomen. Het voorzitterschap van de Audit Risk 

Commissie is in juli 2017 overgedragen aan de heer Middelkoop. 

 

In augustus 2017 is in overleg met betrokkene afscheid genomen van mevrouw L.E. Damhuis-

Kools. De aandachtsgebieden HRM, Beloningsbeleid en Marketing zijn tijdelijk bij de overige 

RvC-leden ondergebracht. De heer Karregat neemt het aandachtsgebied HRM waar, Marketing 

wordt waargenomen door de heer Middelkoop en het aandachtsgebied Beloningsbeleid wordt 

tijdelijk door de heer Tuijp overgenomen. Met de voorgenomen fusie met Hollands Noorden zal 

ook de RvC qua samenstelling en aandachtsgebieden mogelijk wijzigingen ondergaan. Daarom is 

besloten om vooralsnog de ontstane vacature niet in te vullen.  
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De samenstelling van de Raad van Commissarissen en de aandachtsgebieden per lid ziet er per 31 

december 2017 als volgt uit: 

 

 Primair Secundair 

Voorzitterschap E.A.M. Karregat Drs. P. Middelkoop 

Compliance/juridische zaken Mr. M.H. van der Weit E.A.M. Karregat 

Risk management, ICT Drs. P. Middelkoop Drs. J.H.H. Tuijp 

Formule, Cultuur, Stakeholders, Strategie 

en Bedrijfsvoering 

E.A.M. Karregat 

 

Drs. P. Middelkoop 

 

Financiën / Actuarieel Drs. J.H.H. Tuijp   E.A.M. Karregat 

Beloningsbeleid (tijdelijke waarneming) Drs. J.H.H. Tuijp E.A.M. Karregat 

Marketing (tijdelijke waarneming) Drs. P. Middelkoop E.A.M. Karregat 

HRM (tijdelijke waarneming) E.A.M. Karregat Drs. P. Middelkoop 

Verzekeringstechnische zaken Drs. P. Middelkoop E.A.M. Karregat 

 

Commissies  

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies benoemd, te weten een Audit Risk 

Commissie en een Remuneratiecommissie.  

De Audit Risk Commissie bestaat per 31 december 2017 uit: 

Dhr. drs. P. Middelkoop (voorzitter) 

Dhr. E.A.M. Karregat 

Dhr. drs. J.H.H. Tuijp AAG 

Mevr. Mr. M.H. van der Weit 

De Remuneratiecommissie bestaat per 31 december 2017 uit: 

Dhr. drs. P. Middelkoop (voorzitter)  

Dhr. E.A.M. Karregat 

 

Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak het doen van voorstellen aan de Raad over 

het beloningsbeleid en de beloning van de Raad en de leden van de Raad van Bestuur. 

De remuneratiecommissie voert namens de RvC minimaal één maal per jaar functionerings-

gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. 

In 2017 heeft de remuneratiecommissie gesprekken gevoerd met de leden van de Raad van Bestuur 

van Univé Regio+. Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over de cyclus van plannen, 

functioneren en beoordelen in het kader van beheerst beloningsbeleid. De commissie heeft ook een 

adviserende rol met betrekking tot Permanente Educatie en opleidingsplan om te voldoen aan de 

eisen die daaraan worden gesteld voor de Raad. In februari 2017 is een opleidingsbeleid opgesteld 

voor leden RvC, RvB en Management Teamleden alsmede voor sleutelfunctionarissen.  

In oktober 2017 hebben bovengenoemde functionarissen Module 1 en 2 van het 

Deskundigheidsprogramma Univé bijgewoond en afgesloten. In maart 2018 zullen de overige 

modules worden gevolgd.  
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Rooster van aftreden Raad van Commissarissen per 31 december 2017 

 

Naam Beroep 

Aange-

treden 

in 

Eerste 

(her)-

benoeming 

(Her)be-

noeming 

door fusie 

Volgende 

herbe-

noeming 

Uiterste 

jaar van 

aftreden 

J. Tuijp Actuaris / ondernemer 2016 2020 - 2024 2028 

P. Middelkoop Directeur 2014 2018 - 2022 2026 

M.H. van der Weit Advocate 2017 2021 - 2025 2029 

E. Karregat Directeur / ondernemer 2011 2015 2011 2019 2023 

 

Permanente educatie   

In 2017 is het opleidingsbeleid voor de Raad van Commissarissen vastgesteld incl. Permanente 

Educatie. In oktober 2017 hebben de RvC-leden Modules 1 en 2 van het 

Deskundigheidsprogramma Univé gevolgd en afgesloten. Eind 2017 hebben alle RvC-leden 

voldaan het door de Univé Groep gestelde Geschiktheidsprogramma en daarbij de vereiste 

jaarlijkse PE-punten behaald. 

 

Onafhankelijkheid, deskundigheid en zelfevaluatie 

Het is van belang dat de Raad van Commissarissen zijn taken onafhankelijk kan vervullen. Zelfs 

de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarnaast zijn deskundigheid en 

brede belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht besteed in het profiel van de leden van de 

Raad van Commissarissen. In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties voorgedaan 

waarbij tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. De leden van de Raad van 

Commissarissen zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de leden van de Raad van Bestuur en 

de organisatie. De Raad van Commissarissen heeft gezien de fusie-ontwikkelingen besloten de 

jaarlijkse zelfevaluatie samen met de Raad van Univé Holland Noorden uit te voeren in de vorm 

van een sessie waarbij de vorm en wijze van toezichthouden centraal staat. 

 

Tenslotte 

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

onderneming. Net als voorgaande jaren blijven de omstandigheden in de verzekeringsmarkt 

moeilijk. In 2017 is verder gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, het 

implementeren en maken van strategische keuzes en 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. 
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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 het resultaat conform het voorstel van de Raad van 

Bestuur toe te voegen aan de statutaire reserve van Coöperatie Univé Regio+ U.A. om vervolgens 

een bedrag ad € 3.200.000 te restitueren aan de brandleden ten laste van de statutaire reserve van 

Coöperatie Univé Regio+ U.A. en om een bedrag ad € 1.000.000 af te zonderen van de statutaire 

reserve. Dit bedrag wordt in het kader van toekomstige uitgaven aan innovatie opgenomen als 

bestemmingsreserve. 

 

Heerhugowaard, 16 april 2018 

 

Namens de Raad van Commissarissen 

E.A.M. Karregat, voorzitter 
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Jaarverslag Audit Risk Commissie Univé Regio+ 2017 

 

De Audit Risk Commissie bestond in 2017 uit de heren T.J.M. Roos (voorzitter) tot juli 2017, P. 

Middelkoop (voorzitter vanaf juli 2017), E.A.M. Karregat, de heer J.H.H. Tuijp en mevr. M.H. van 

der Weit (per 6 november 2017). 

De commissie kwam in 2017 vijf maal bijeen, volgens het vaste schema. Bij de bijeenkomsten 

waren ook aanwezig de voltallige Raad van Bestuur en afhankelijk van de onderwerpen de externe 

accountant, Risk Officer, de Compliance Officer en de uitvoerders van de interne audit- en 

actuariële functie. Tussen de vergaderingen door was er regelmatig contact met de Raad van 

Bestuur. 

 

Functie Audit Risk Commissie 

De functies en verantwoordelijkheden van de Audit Risk Commissie gelden voor de totale 

organisatie van de Coöperatie Univé  Regio+ alsmede haar dochterondernemingen en zijn 

vastgelegd in het Reglement Auditcommissie. De Audit Risk Commissie assisteert en adviseert de 

RvC in het monitoren van de activiteiten van de RvC ten aanzien van specifieke aangelegenheden 

zoals o.a. de  risicoanalyse, het functioneren van de interne risicobeheersing  en het controlesysteem  

en het proces financiële verslaglegging. Zij doet aanbevelingen aan de RvC over het benoemen van 

de externe accountant, bespreekt hun onafhankelijkheid en is het eerste aanspreekpunt voor de 

externe accountant in geval van onregelmatigheden.  

Ook beoordeelt de commissie de naleving van aanbevelingen van de externe accountant. 

 

Activiteiten 2017 

Tijdens de bijeenkomsten in 2017 werden de interim financiële rapportages, inclusief de niet-

financiële informatie beoordeeld. Ook werd steeds uitvoerig gediscussieerd over de interne 

controleprocedures en de interne audits, inclusief bevindingen. Daarnaast zijn de bevindingen en 

de voornaamste risico’s voor de jaarrekening met de externe accountant besproken. Tijdens de 

bijeenkomsten in 2017 werd een groot aantal onderwerpen besproken waaronder; 

* de management letter 2017, inclusief bevindingen van de externe accountant en het  

   accountantsverslag; 

* Implementatie Solvency II; 

* de voorbereiding en rapportage m.b.t. het ORSA en de Eigen Risicobeoordeling (ERB); 

* de interne auditstrategie, de voortgang van de uitgevoerde audits en risicomanagement- 

   activiteiten; 

* compliance met statutaire en wettelijke vereisten; 

* de interne controleprocedures en rapportages. 
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De commissie is van mening dat de contacten met Risk Officer, de Compliance Officer, de externe 

accountant en de Raad van Bestuur op een professionele en constructieve wijze zijn verlopen. De 

bevindingen van de Audit Risk Commissie werden gerapporteerd aan de Raad van 

Commissarissen. De Audit Risk Commissie heeft in 2017 naar aanleiding van haar toezicht en 

controle geen aanleiding gevonden een opmerking richting de Raad van Bestuur te maken. 

 

 

Heerhugowaard, 16 april 2018 

 

 

 

Namens de Audit Risk Commissie 

Drs. P. Middelkoop 
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Kerncijfers 2013-2017 

(x 1.000 in euro’s) 

 2017 2016 2015 2014 2013 

 

Verdiende premie 

 

13.233 

 

12.557 

 

12.145 

 

11.728 

 

11.484 

 

Bruto schadebedrag 

 

4.465 

 

4.562 

 

4.526 

 

3.952 7.299 

 

Schade eigen rekening 

 

4.398 

 

4.413 

 

4.191 

 

3.872 6.263 

 

Bruto inkomsten uit bemiddeling a)      

 

14.609 

 

14.098 

 

13.855 

 

13.608 14.279 

 

Eigen vermogen 

 

33.733 

 

29.455 

 

29.616 

 

28.037 25.873 

 

Beheerskosten 

 

16.935 

 

17.077 

 

17.660 

 

17.966 19.811 

 

Resultaat voor belasting 

 

5.467 

 

1.789 

 

2.990 

 

2.851 (1.198) 

 

Premierestitutie 

 

 

 

1.695 

 

 

 

  

 

Aantal personeelsleden (gem.) 

 

158 

 

163 

 

167 

 

174 

 

184 

      

a)  exclusief participatieprovisie 
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JAARREKENING 2017 

van 

COÖPERATIE UNIVÉ REGIO+ U.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DE KLERKWEG 1, 1703 DK TE HEERHUGOWAARD 
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 

(voor winstbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

 2017 2016 
         

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen (1) 4.266.609  5.027.355 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 650.958  472.343 
       

    4.917.567  5.499.698 

 

Financiële vaste activa 

Effecten (3) 5.876.524  5.928.264 

Leningen (4) 776.872  859.062 

Latente belastingvordering (5) 254.487  271.630 
       

    6.907.883  7.058.956 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

Vorderingen uit directe verzekering (6) 7.513.299  7.861.320 

Belastingen (7) 186.252  427.821 

Overlopende activa (8) 135.353  171.393 
       

    7.834.904  8.460.534 

 

 

Liquide middelen (9)  28.921.127  25.932.043 

 

 

 

 

 

 

 

         

Totaal activa  48.581.481  46.951.231 
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P a s s i v a  
 

 2017 2016 
         

 € € € € 

Eigen vermogen (10)    

Herwaarderingsreserve 81.973  270.451 

Statutaire reserve 26.922.266  25.111.302 

Wettelijke reserve deelnemingen 2.500.000  2.500.000 

Onverdeeld resultaat 4.228.905  1.573.060 
       

    33.733.144  29.454.813

   

Technische voorzieningen 

Niet-verdiende premies  

en lopende risico’s (11) 2.251.131  2.211.980 

Te betalen schaden (12) 1.158.166  1.118.357 
       

    3.409.297  3.330.337 

Niet-technische voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen (13) 1.058.952  836.819 

Pensioenvoorziening (14) 413.256  982.410 

Provisies (15) 1.087.417  1.134.694 

Overige voorzieningen (16) 1.187.477  2.431.234 
       

    3.747.102  5.385.157 

 

Langlopende schulden (17)  57.182  66.712 

 

Kortlopende schulden 

Schulden uit directe verzekering (18) 5.114.330  5.633.820 

Belastingen en  

premies sociale verzekeringen (19) 826.211  727.167 

Overlopende passiva (20) 1.694.215  2.353.225 
       

    7.634.756  8.714.212 

 

 

 

 
         

Totaal passiva  48.581.481  46.951.231 
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017 

 2017 2016 
         

 € € € € 

 

Opbrengst uit verzekeren (1) 

Ontvangen premies 13.232.959  12.557.337 

Herverzekeringspremies (1.669.726)  (1.448.858) 

Schaden  (4.397.886)  (4.412.980) 
       

    7.165.347  6.695.499 

 

Opbrengsten uit bemiddeling (2)  14.608.540     14.097.805 
         

 

Totale baten  21.773.887  20.793.304 

 

 

Bedrijfskosten (3) 

Personeelskosten 11.801.162  12.075.641 

Acquisitiekosten 1.263.796  1.011.380 

Afschrijvingen 307.287  506.031 

Bijzondere waardevermindering   18.125 

Overige bedrijfskosten 3.254.884  5.368.342 
       

    16.627.129  18.979.519 

 

Overige baten en lasten (4)  299.329   (246.831) 
         

 

   5.446.087  1.566.954 

 

Financiële baten en lasten (5)  20.798  221.675 
         

 

Resultaat voor belastingen  5.466.885  1.788.629 

 

Vennootschapsbelasting (6)  (1.237.980)  (215.569) 

 
         

Resultaat na belastingen  4.228.905  1.573.060 
         



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO
+ 

U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 

 30  

KASSTROOMOVERZICHT 

 2017 2016 
         

 € € € € 

Beginstand liquide middelen  25.932.043  24.908.695 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten: 

Bedrijfsresultaat (excl. beleggingsresultaat) 5.446.087  1.566.954 

Afschrijvingen 320.699  604.427 

Mutaties in voorzieningen (1.781.228)  717.664  

Mutatie vorderingen uit directe verzekeringen 348.021  (1.385.334) 

Mutatie latente belastingen 239.276  173.327 

Mutatie overlopende activa 36.040  17.634 

Mutatie schulden uit directe verzekering (519.490)  159.775 

Mutatie belastingen en sociale premies 340.613  (218.079) 

Mutatie overlopende passiva (659.010)  855.330 

Vennootschapsbelasting (1.237.980)  (215.569) 

Financiële baten en lasten 20.798  453.140 
       

   2.553.826  2.729.269 

   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten: 

Investeringen in financiële vaste activa    

Desinvesteringen in financiële vaste activa 51.740  (87.276) 

Investeringen in materiële vaste activa (521.310)  (45.978) 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 782.742  123.142 

Mutaties herwaardering o/g 49.426  (39.062) 
       

    362.598  (49.174) 

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten: 

Winstuitkering aan leden   (1.695.000) 

Aflossingen leningen o/g 82.190  47.783 

Mutatie langlopende schulden (9.530)  (9.530) 
       

    72.660  (1.656.747) 

 
         

Eindstand liquide middelen  28.921.127  25.932.043 
         

 

 

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. 

 

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. De jaarrekening 

is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Schattingswijziging 

 

In 2017 heeft er een schattingswijziging plaatsgevonden voor de restwaarde van de gebouwen 

Heerhugowaard en Wormer. Eind 2016 heeft er voor deze panden een bijzondere 

waardevermindering plaatsgevonden als gevolg van een taxatie. Als gevolg van dit inzicht zijn in 

2017 de restwaarde en de afschrijvingslast voor 2017 voor deze gebouwen aangepast. 

 

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 materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met jaarlijkse 

afschrijvingen, gebaseerd op de volgende afschrijvingspercentages: 

• gebouwen:       3¹/3%; 

• 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 nettovermogenswaarde. 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  

De voorziening voor niet-verdiende premies is berekend naar evenredigheid van de nog niet 

verstreken risico - termijnen. De voorziening is gelijk aan de niet-verdiende bruto premies onder 

aftrek van vooruitbetaalde herverzekeringspremies (herverzekeringsdeel). De acquisitiekosten 

worden naar rato op de bruto premie in mindering gebracht. 

 

Te betalen schaden 

De voorziening voor schaden betreft de schaden die tot en met 31 december van het boekjaar zijn 

opgetreden en waarvan de schadeomvang per balansdatum nog niet vaststaat. In de voorziening is 

mede begrepen een bedrag aan nog niet gemelde schaden (Incurred But Not Reported). De 

voorziening wordt per individuele post geschat en is inclusief de in- en externe kosten verband 

houdende met de afwikkeling van de schade. Tevens is rekening gehouden met de voor 

balansdatum geleden schade waarvoor niet voldoende werd gereserveerd (Incurred But Not 

Enough Reported). 

 

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

voor schaden. Deze worden in aanmerking genomen bij realisatie. Het aandeel van herverzekeraars 

in de technische voorziening voor te betalen schaden is bepaald aan de hand van de lopende 

contracten en wordt op de balans in mindering gebracht op de technische voorziening. 
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Toereikendheidstoets voorziening schade  

De schadevoorziening is op kwantitatieve wijze op toereikendheid getoetst. De schadevoorziening 

is gebaseerd op een beste schatting van de toekomstig  kasstromen. Hierbij vindt er geen 

discontering plaats van de kasstromen. De beste schatting van de schadevoorziening is gebaseerd 

op een kasstroom prognose op basis van een chainladder methodiek, aansluitend bij de methodiek 

zoals gehanteerd voor Solvency II berekeningen. De risicomarge is vastgesteld voor de 

schadevoorziening en is gebaseerd op een cost of capital methode waarbij de SKV voor het 

reserverisico, het tegenpartijrisico (niet zijnde het risicomitigerende effect als gevolg van 

herverzekering) en operationele risico per toekomstig jaar benaderd is.  

 

Op basis van de uitkomsten zijn wij van mening dat de opgenomen schadevoorziening toereikend 

is. 

 

Niet-technische voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen 

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

commerciële en fiscale waardering van de pensioenvoorziening, 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%).  

 

Pensioenvoorziening 

 

Op basis van het aanwezige pensioencontract met ASR, dient er voor uit dit contract voortkomende 

verplichtingen conform RJ271 een voorziening te worden gevormd. De belangrijkste reden dat er 

een voorziening getroffen moet worden is, dat het een toezegging betreft aan het personeel, voor 

reeds verrichte werkzaamheden, waartegenover voor de werkgever geen opbrengsten meer staan. 

Univé Regio+ Organisatie B.V. heeft voor haar medewerkers over de periode 1 januari 2005 tot en 

met 31 december 2014 een toegezegde pensioenregeling afgesloten. De opgebouwde 

pensioenrechten zijn ondergebracht in een winstdelend gesepareerd depot, wat per 31 december 

2014 premievrij is gemaakt. In de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat, zolang het depot in 

beheer is bij ASR, er aan deze verzekeraar over de waarde van het depot per einde van een boekjaar 

een vergoeding zal moeten worden betaald, ter gedeeltelijke dekking van risico’s welke ASR loopt 

rond het beheer van het depot. De toekomstige verplichting wordt gebaseerd op de stand van de in 

het depot aanwezige voorziening per einde boekjaar, waarbij op basis van een best-estimate 

sterftetafel het deelnemer bestand wordt uitontwikkeld.  

De mutatie van de voorziening in het boekjaar wordt verwerkt in de winst- & verliesrekening. 
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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.  

 

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. 
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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 2017 

Materiële vaste activa  

 2017 2016 
     

 € € 

Gebouwen (1) 

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari (incl. herwaarderingen)  7.748.354 7.846.750 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari    (2.720.999) (2.681.666) 
           

Boekwaarde per 1 januari    5.027.355 5.165.084 

 

Mutaties: 

Investeringen      

Bijzondere waardemutatie    (13.400) (98.396) 

Desinvesteringen aanschafwaarde    (728.776)  

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   19.814  

Afschrijvingen    (38.384) (39.333) 
           

      (760.746) (137.729) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december (incl. herwaarderingen)  7.006.178 7.748.354 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december   (2.739.569) (2.720.999) 
           

Boekwaarde per 31 december   4.266.609 5.027.355 
           

 

 

De bijzondere waardemutatie in 2017 ad € 13.400 betreft de afwaardering van het pand in Den 

Helder naar aanleiding van de mondelinge overeenkomst tot verkoop die in januari 2018 heeft 

plaatsgevonden. 

 

De bijzondere waardemutatie in 2016 ad € 98.396 betreft de afwaardering van het pand in 

Heerhugowaard, Limmen en Wormer naar aanleiding van de taxatie c.q. verkoop die in december 

2016 heeft plaatsgevonden.  

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

RICS Appraisal and Valuation Standards met inachtneming van de lokale praktijk.  

De bijzondere waardemutatie is als volgt opgebouwd: 

Heerhugowaard € 18.125 

Limmen  € 15.998 

Wormer  € 64.273  

   € 98.396 
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 2017 2016 
     

 € € 

 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2)     

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari    5.093.215 5.306.190 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari    (4.620.872) (4.289.985) 
           

Boekwaarde per 1 januari    472.343 1.016.205 

 

Mutaties: 

Investeringen    521.310 45.978 

Desinvesteringen aanschafwaarde    (456.870) (258.953) 

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   383.090 135.811 

Afschrijvingen    (268.915) (466.698) 
           

      178.615 (543.862) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december   5.157.655 5.093.215 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december   (4.506.697) (4.620.872) 
           

Boekwaarde per 31 december   650.958 472.343 
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Hieronder volgt een uitsplitsing van overige vaste bedrijfsmiddelen naar categorie: 

 

 

 Totaal Verbouwing Inventaris ICT Overige 
          

  

 € € € € € 

 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 1 januari 2017 5.093.215 2.183.255 1.442.426 862.228 605.306 

Cumulatieve afschrijvingen  

per 1 januari 2017 (4.620.872) (1.870.365) (1.372.854) (821.086) (556.567) 
           

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 472.343 312.890 69.572 41.142 48.739 

 

Mutaties: 

Investeringen 521.310 267.162 216.388 37.760  

Desinvesteringen aanschafwaarde (456.870) (60.794) (396.076)   

Desinvesteringen cum. afschrijv. 383.090  383.090   

Afschrijvingen (268.915) (148.919) (45.746) (41.709) (32.541) 
           

   178.615 57.449 157.656 (3.949) (32.541) 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 31 december 2017 5.157.655 2.389.623 1.262.738 899.988 605.306 

Cumulatieve afschrijvingen 

per 31 december 2017 (4.506.697) (2.019.284) (1.035.510) (862.795) (589.108) 
           

Boekwaarde per  

31 december 2017 650.958 370.339 227.228 37.193 16.198 
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 2017 2016 
     

 € € 

Financiële vaste activa  

Effecten (3)  

Obligaties tot einde looptijd   5.876.524 5.928.264 
     

   5.876.524 5.928.264 
     

 

Obligaties 

Stand per 1 januari   5.928.264 5.824.914 

Bij: aankopen   1.125.776 1.334.785 

Af: niet-gerealiseerde waardeveranderingen   (78.462) 78.349 

Af: gerealiseerde waardeveranderingen   (10.589) (4.712) 

Af: verkoop/vrijval obligaties   (1.088.465) (1.305.072) 
     

Stand per 31 december 5.876.524 5.928.264 
     

 
 

De nominale waarde van de per 31 december 2017 aanwezige obligaties bedraagt € 5.320.000. 

De gemiddelde rating van de obligaties per 31 december 2017 is AA-. 

 

Toelichting samenstelling obligatieportefeuille 

Rentepercentages   Aflossingsdata  

     

van 0% tot 1% € 500.000  2018 € 0 

van 1% tot 2% € 1.750.000  2019 € 0 

van 2% tot 3% € 1.370.000  2020 € 600.000 

van 3% tot 4% € 1.000.000  2021 € 400.000 

van 4% tot 5% € 650.000  2022 € 500.000 

van 5% tot 6% € 50.000  2023 € 530.000 

   2024 € 600.000 

   2025 € 1.175.000 

   2026 € 965.000 

   2027 € 250.000 

   2028 € 200.000 

   2033 €100.000 

Totaal € 5.320.000  Totaal € 5.320.000 
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2017 2016 
     

 € €  

Leningen (4) 

Hypothecaire leningen 776.872 859.062 
     

   776.872 859.062 
     

 

 

Hypothecaire leningen 

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

gemiddelde resterende looptijd van 13 jaar. De rentepercentages variëren van 1,75% tot 5,20%.  

Het verloop gedurende het boekjaar wordt als volgt weergegeven: 
   

  € 

Stand per 1 januari 2017  859.062 

Af: aflossingen 2017  (82.190) 
     

Stand per 31 december 2017  776.872 
     

 

 

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

onderpand, bedraagt € 776.872; dit komt overeen met de boekwaarde op de balans. 

 

 

 2017 2016 
     

 € € 

Latente belastingvordering (5) 

Latente belastingvordering 254.487 271.630 
     

   254.487 271.630 
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 2017 2016 
     

 € € 

Vorderingen 

Vorderingen uit directe verzekering (6) 

Rekening courant verhouding Univé Schade 6.866.930 7.242.056 

Premiedebiteuren 585.377 542.893 

Vorderingen op derde maatschappijen 60.992 76.371 
     

   7.513.299 7.861.320 
     

 

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

verzekeraar Univé Schade.  

 

 

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

tijdig teruggelegd is bij de maatschappij, bedraagt € 646.369; dit komt overeen met de boekwaarde 

van premiedebiteuren en vorderingen op derde maatschappijen. 

 

 

 2017 2016 
     

 € € 

Belastingen (7) 

Vennootschapsbelasting 186.252 427.821 
     

   186.252 427.821 
     

 

  

Overlopende activa (8) 

Rente obligatieleningen 55.972 60.091 

Vooruitbetaalde kosten 18.159 49.274 

Rente bank  3 

Overige vorderingen 61.222 62.025 
     

   135.353 171.393 
    
  

  

De overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
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 2017 2016 
     

 € € 

Liquide middelen (9) 

ING   16.057.486 3.493.526 

ABN Amro 12.573.678 12.597.421 

Rabobank 119.144 9.712.646 

Bank Ten Cate & Cie 114.720 114.666 

SNS Regiobank 54.064 12.928 

Kas   2.035 856 
     

   28.921.127 25.932.043 
     

 

Eigen vermogen (10) 

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

schappelijke balans per 31 december 2017. 

 

 

 

 2017 2016 
     

 € € 

Technische voorzieningen 

Niet-verdiende premies en lopende risico’s (11) 

Premie  2.306.672 2.238.084 

Pakketkortingsreserve (32.876) (10.839) 

Overige  (22.665) (15.265) 
     

   2.251.131 2.211.980 
     

 

  

Te betalen schaden (12) 

Te betalen schaden 1.130.719 1.097.173 

Schadebehandelingskosten 27.447 21.184 
     

   1.158.166 1.118.357 
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Te betalen schaden 

 2017   2016    

 

 Bruto Aandeel Netto Bruto Aandeel Netto 

   herverz.   herverz.  
             

 € € € € € € 

Brand  518.029 (270.000) 248.029 642.677 (270.000) 372.677 

U.G.   746.215  746.215 608.237  608.237 

Glas   34.617  34.617 25.752  25.752 

Storm  101.858  101.858 90.507  90.507 
             

   1.400.719 (270.000) 1.130.719 1.367.173 (270.000) 1.097.173 
             

 

Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

 2017   2016    

 

 Bruto Aandeel Netto Bruto Aandeel Netto 

   herverz.   herverz.  
             

 € € € € € € 

Stand 1 januari 1.367.173 (270.000) 1.097.173 1.299.213 (305.293) 993.920 

Uitkeringen (1.152.740) 67.569 (1.085.171) (1.305.082) 251.931 (1.053.151) 

Dotatie  1.186.286 (67.569) 1.118.717 1.373.042 (216.638) 1.156.404 
             

Stand 31 december 1.400.719 (270.000) 1.130.719 1.367.173 (270.000) 1.097.173 
             

 

 

De stand per 1 januari 2017 is niet geheel afgewikkeld vanwege een aantal openstaande schades 

uit 2015 en 2016 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 
 

 2017 2016 
     

 € € 

Latente belastingverplichtingen (13) 

Latente belastingverplichtingen 1.058.952 836.819 
     

   1.058.952 836.819 
     

 

 

Pensioenvoorziening (14) 

Pensioenvoorziening RJ271   413.256 982.410 
     

     413.256 982.410 
     

 

Voor boekjaar 2017 is de pensioenvoorziening berekend conform de volgende methodiek: 

• De pensioenvoorziening wordt berekend over de waarde per einde boekjaar van het bij de 

externe verzekeraar aangehouden depot voor de garantieverplichting van 0,35% (2016: 

0,80%) voor sterfteontwikkeling, vermogenskosten en renterisico. 

• De pensioenvoorziening ultimo boekjaar is als volgt bepaald: 

Op basis van het deelnemersbestand van ultimo 2017 wordt op basis van een best-estimate 

sterftetafel het deelnemersbestand uitontwikkeld. Op dit bestand wordt steeds ultimo per 

jaar de Voorziening Verzekeringsverplichting (VVP) vastgesteld. 

De VVP is vastgesteld op basis van de tarief grondslagen zoals die zijn beschreven in het 

contract met ASR (sterftetafel collectief 93, 4% rekenrente, zonder leeftijdscorrecties na 

pensioendatum, +2 voor pensioendatum, verhoogd met excassokosten van 1,5%). 

Vervolgens is de verplichting voor Univé Regio+ Organisatie B.V. (te betalen aan het einde 

van elk jaar in de toekomst) 0,35% van deze ultimo VVP’s totdat de verplichtingen 

behorende bij de genoemde periode op nul staan. 

De pensioenvoorziening is gelijk aan de contant gemaakte kasstromen naar ultimo 2017 op 

basis van een vastgestelde disconteringsvoet. 

• De gehanteerde sterftetafel is: Prognosetafel 2016 met aanpassing ES-P2 

• De discontering vindt plaats, conform vorig jaar, op basis van Triple A – Risk Finance Spot 

Curve (AAASC), op ultimo 2014, 2015, 2016 en 2017 apart vastgesteld en toegepast. De 

Triple A – Risk Finance Spot Curve (AAASC) bestaat uit jaarlijkse zero coupon rates voor 

elk van de komende 100 jaar en is gebaseerd op basis van data over rendementen voor hoge-

kwaliteits bedrijfsobligaties. Op basis van een hieruit geconstrueerde zero-coupon yield 

curve wordt een disconteringsfactor vastgesteld afhankelijk van de duration. 
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Het verloop van de voorziening is als volgt: 
 

2017 2016 
     

 € € 

Stand per 1 januari   982.410 933.342 

Bij: effect rente   (7.126) 79.046 

Af: betaalde jaarlijkse vergoeding   (30.700) (29.978) 

Af: vrijval i.v.m. verlaging kosten    (531.328)  
     

Stand per 31 december   413.256 982.410 
     

 

De ontwikkeling van de gebruikte disconteringsvoet in de afgelopen jaren is als volgt: 

2014: 2,25% 

2015: 2,18% 

2016: 1,82% 

2017: 1,99% 

 

Het rente-effect dat getoond wordt in het mutatieoverzicht wordt bepaald door de reguliere oprenting 

(door tijd) en wijziging in de rentecurve. 

 

 

2017 2016 
     

 € € 

 

Provisies (15) 

Beheerprovisies 1.087.417 1.107.974 

Leven provisies  26.720 
     

   1.087.417 1.134.694 
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Beheerprovisies 

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

ontvangen beheerprovisie. De voorziening heeft een kortlopend karakter. 

 
 2017 2016 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 1.107.974 1.401.744 

Af: vrijval (1.107.974) (1.401.744) 

Bij: dotatie 1.087.417 1.107.974 
     

Stand per 31 december 1.087.417 1.107.974 
     
 
 

Levenprovisies 

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

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

 

 

 2017 2016 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 26.720 75.440 

Af: terugboekingen/vrijval (26.720) (48.720) 

Bij: dotatie   
     

Stand per 31 december  26.720 
     
 

 

  

Overige voorzieningen (16) 

Voorziening groot onderhoud 442.419 493.998 

VUT-voorziening 285.261 274.091 

Voorziening hersteladvies complexe producten  172.062 1.382.585 

Voorziening winkelsluiting 124.361 140.272 

Reorganisatievoorziening 104.715 86.666 

Overige voorzieningen 58.659 53.622 
     



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO
+ 

U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 49  

   1.187.477 2.431.234 
     

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 2017 € 442.419. Het verloop van de 

voorziening is als volgt: 

 

 2017 2016 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 493.998 439.134 

Bij: dotaties 81.500 82.000 

Af: onttrekkingen (133.079) (27.136) 

Af: mutatie voorziening   
     

Stand per 31 december 442.419 493.998 
     

 

 

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 

2017 € 285.261. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

2017 2016 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 274.091 244.548 

Af: onttrekkingen (5.923)  

Bij: dotatie aan voorziening 23.812 41.524 

Af: mutatie voorziening (6.719) (11.981) 
     

Stand per 31 december 285.261 274.091 
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In 2016 heeft Univé Regio+ B.V. een voorziening gevormd voor complexe producten waarbij 

Univé Regio+ als bemiddelaar een verplichting heeft tot hersteladvies. De stand van de voorziening 

bedraagt ultimo 2017 € 172.062. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

 2017 2016 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 1.382.585 265.000 

Bij: dotaties  1.118.148 

Af: onttrekkingen (614.704) (563) 

Af: mutatie voorziening (595.819)  
     

Stand per 31 december 172.062 1.382.585 
     

 

 

Univé Regio+ heeft een voorziening winkelsluiting gevormd ten behoeve van de verwachte kosten 

die samenhangen met de sluiting van een aantal winkels. De stand van de voorziening 

winkelsluiting bedraagt ultimo 2017 € 124.361. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

2017 2016 
     

 € € 

Stand per 1 januari 140.272 – 

Bij: dotaties 72.141 140.272 

Af: onttrekkingen (52.323) – 

Af: mutatie voorziening (35.729) – 
     

Stand per 31 december 124.361 140.272 
     

 

 

 

Univé Regio+ heeft per 31 december 2016 en per 31 december 2017 reorganisatievoorzieningen 

gevormd van respectievelijk € 86.666 en € 104.715 in verband met de kosten voortvloeiende uit 

het wijzigen van activiteiten en managementstructuren op diverse afdelingen. Per 31 december 

2017 bedraagt de reorganisatievoorziening € 104.715. Het verloop van de voorziening is als volgt: 
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 2017 2016 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 86.666 290.483 

Af: onttrekkingen (73.359) (281.362) 

Bij: dotaties 104.715 86.666 

Af: vrijval (13.307) (9.121) 
     

Stand per 31 december 104.715 86.666 
     

 

 

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: 

 

2017 2016 
     

 € € 

 

Stand per 1 januari 53.622 56.357 

Af: onttrekkingen (13.736) (6.439) 

Bij: mutatie voorziening 18.773 3.704 
     

Stand per 31 december 58.659 53.622 
     
 

  

  

Langlopende schulden (17) 

Vooruit ontvangen provisie 57.182 66.712 
     

   57.182 66.712 
     

 

 

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. 
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 2017 2016 
     

 € € 

Kortlopende schulden 

Schulden uit directe verzekering (18) 

Vooruit ontvangen premies 5.040.053 5.588.171 

Herverzekeringspremies 45.649 45.649 

Rekening courant verhouding Univé Schade 28.628  
     

   5.114.330 5.633.820 
     

 

De vooruit ontvangen premies worden veroorzaakt doordat de premie incasso van januari 2017 

plaatsvond op 28 december 2017.   

 

 2017 2016 
     

 € € 

Belastingen en premies sociale verzekeringen (19) 

Loonheffing en sociale lasten 610.337 567.486 

Assurantiebelasting 210.860 159.681 

Omzetbelasting 5.014  
     

   826.211 727.167 
     

 

 

  

Overlopende passiva (20) 

Afrekening UVM 4e kwartaal 614.404 660.883 

Reservering vakantiedagen 293.286 313.286 

Franchise geoormerkt vermogen 2017   150.770 206.900 

Reservering Stichting Univé Regio+ Ledenfonds 141.459 134.589 

Doorbelaste projectkosten Univé Centrale Organisatie 134.030 146.786 

Accountantskosten 51.650 20.086 

Te betalen salarissen   7.462 276.492 

Overige te betalen facturen   301.154 593.203 
     

    1.694.215 2.353.225 
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De overlopende passiva hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Huur gebouwen 

Univé Regio+ is huurverplichtingen ad € 184.982 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 19 maanden en een gemiddelde maandtermijn van 

€ 870 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 € 200 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de 

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

layer bedraagt € 61.765. 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 2017 bedraagt de individuele franchise van Univé 

Regio+ Brandverzekering N.V. € 333.125. 

 

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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Garantstelling huur kantoor Purmerend 

 

De Coöperatie Univé Regio+ stelt zich garant voor de huur betaling van pand Purmerend tot en 

met 30-04-2018, einde huur contract. De nieuwe huurder heeft twee maanden huur als borg aan 

Coöperatie Univé Regio+ betaald. 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

 
Op 18 januari 2018 is een zeer zware storm over Nederland getrokken. Als gevolg daarvan zijn er 

ruim 1.400 stormschade meldingen binnengekomen. Een eerste inschatting leert dat deze storm 

een schadelast met zich meebrengt van ongeveer € 900.000 (zowel bruto als netto). De schadelast 

veroorzaakt door de storm heeft geen impact op het resultaat over 2017 en het vermogen van 

Coöperatie Univé Regio+ per 31-12-2017. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

OVER 2017 

 

Opbrengst uit verzekeren (1) 

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

 
 

 2017 2016 
     

 € € 

Bruto premies 13.232.959 12.557.337 

Af: herverzekeringspremies (1.669.726) (1.448.858) 

Af:  schaden (4.397.886) (4.412.980) 
     

Opbrengst uit verzekeren 7.165.347 6.695.499 
     

 

 

 

  2017  2016 
         

  Aandeel Schaden Schaden 

 Bruto herver- eigen eigen 

 schaden zekeraar rekening rekening 
         

Schaden € € € € 

Brand  843.722  843.722 1.180.792 

Uitgebreide gevaren 3.041.724  3.041.724 2.744.158 

Glas   265.579  265.579 271.021 

Storm  217.422  217.422 146.192 

Vrijval/tekort ramingen voorgaande jaren 97.008 (67.569) 29.439 70.817 
         

   4.465.455 (67.569) 4.397.886 4.412.980 
         

 
  

In het herverzekeringscontract dat voor 2017 met herverzekeraar Univé Her is afgesloten is het 

eigen risico voor de branches Brand en UG € 175.000 (2016: € 175.000) per risico; voor de branche 

Storm € 2.000.000 (2016: € 2.000.000) per gebeurtenis. Voor de branche Glas is geen 

herverzekeringscontract afgesloten. 
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2017 2016 
     

 € € 

Opbrengst uit bemiddeling (2) 

Provisie schade, leven, varia, bemiddeling, reis en zorg 14.587.983 13.804.035 

Bij: - vrijval voorziening niet-verdiende beheer provisie 1.107.974 1.401.744 

Af: - dotatie voorziening niet-verdiende beheer provisie (1.087.417) (1.107.974) 

 - dotatie voorziening leven provisie   
     

   14.608.540 14.097.805 
     

 

Bedrijfskosten (3) 

Salarissen 7.473.436 7.593.123 

Detachering en uitzendkosten 502.909 496.673 

Sociale lasten 1.277.294 1.249.580 

Pensioenlasten 931.288 1.070.799 

Overige personeelskosten 1.345.866 1.482.416 

Opleidingen 270.369 183.050 
     

   11.801.162 12.075.641 

     

Acquisitiekosten 1.263.796 1.011.380 
  ..............................   ..............................  

 

Afschrijving materiële vaste activa 307.287 506.031 
  ..............................   ..............................  

 

Bijzondere waardevermindering  18.125 
  ..............................   ..............................  

 

Huisvestingskosten 548.869 719.621 

Kosten overige bedrijfsmiddelen 1.360.038 1.427.788 

Overige kosten 1.345.977 3.220.933 
     

   3.254.884 5.368.342 
  ..............................   ..............................  

     

   16.627.129 18.979.519 
     

 

De in het boekjaar ten laste gebrachte accountantshonoraria bedroegen € 94.000. Hiervan heeft      

€ 69.500 betrekking op kosten ten behoeve van de controle van de jaarrekening. De overige            

€ 24.500 heeft betrekking op kosten ten behoeve van de controle van de Solvency II rapportage per 

31 december 2017.  
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Personeelgegevens 

Het gemiddeld aantal medewerkers in fulltime eenheden gedurende 2017 bedroeg 158 

(2016: 163). Er waren in 2017 geen medewerkers in het buitenland werkzaam. 

 
   

Medewerkers commercieel  121 

Medewerkers administratief  37 
     

    158 
     

 

  

 2017 2016 
     

 € € 

Overige baten en lasten (4) 

Vrijval pensioenvoorziening 531.328  

Franchise geoormerkt vermogen Centrale Organisatie (150.770) (302.056) 

Naverrekening herverzekeringspremie 2016 (101.607)  

Diverse baten en lasten 20.378 55.225 
     

   299.329 (246.831) 
     

 

 

Financiële baten en lasten (5) 

Interest obligaties 127.301 146.091 

Interest hypotheken UG 30.397 36.771 

Interest bank (38.311) 1.455 

Gerealiseerde koersverschillen (10.589) (4.712) 

Niet-gerealiseerde koersverschillen (78.462) 78.349 

Kosten transacties effecten (32.678) (32.954) 

Huuropbrengsten 7.321 6.021 

Boekverlies verkoop pand Limmen  (15.998) 

Diverse financiële baten 15.819 6.652 

Diverse financiële lasten   
     

   20.798 221.675 
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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: 

 

 2017 2016 
     

 € € 

Resultaat voor belasting 5.466.885 1.788.629 

Verschillen fiscale winstberekening (1.587.590) (1.513.135) 
     

Belastbaar bedrag 3.879.295 275.494 
     

 

 

Hierover verschuldigde belasting 959.824 58.873 

Mutatie latente belastingen 239.276 173.327 

Verschillen voorgaande jaren 38.880 (16.631) 
     

Vennootschapsbelastinglast 1.237.980 215.569 
     

 

 

De effectieve belastingdruk bedraagt 22,6% (2016: 12,1%). 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 2017 

(voor winstbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

 2017 2016 
         

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen (1) 4.266.609  5.027.355 

Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 650.958  472.343 
       

    4.917.567  5.499.698 

 

Financiële vaste activa 

Effecten (3) 5.876.524  5.928.264 

Deelnemingen (4) 20.239.660  17.403.839 

Latente belastingvordering 228.709  237.197 
       

    26.344.893  23.569.300 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen 

Belastingen (5) 186.252  427.821 

Overlopende activa (6) 72.828  100.583 
       

    259.080  528.404 

 

 

Liquide middelen (7)  3.394.798  3.278.688 

 

 

 

 

 

 

 

  
         

Totaal activa  34.916.338  32.876.090 
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P a s s i v a  

 

 2017 2016 
         

 € € € € 

Eigen vermogen    

Herwaarderingsreserve (8) 81.973  270.451 

Statutaire reserve (9) 26.922.266  25.111.302 

Wettelijke reserve deelnemingen (10) 2.500.000  2.500.000 

Onverdeelde winst 4.228.905  1.573.060 
       

    33.733.144  29.454.813 

 

Voorzieningen 

Latente belastingverplichtingen 49.332  45.375 

Deelnemingen (11)   490.738 

Overige voorzieningen (12) 566.780  634.270 
       

    616.112  1.170.383 

 

Kortlopende schulden  

Rekening courant verhoudingen (13) 395.098  1.539.046 

Belastingen en premies (14) 5.014   

Overlopende passiva (15) 166.970  711.848 
       

    567.082  2.250.894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

Totaal passiva  34.916.338  32.876.090 
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VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017 

 2017 2016 
         

 € € € € 

 

Huuropbrengsten (1)  647.457  1.426.424 

 
         

 

Totale baten  647.457  1.426.424 

 

Bedrijfskosten (2) 

Personeelskosten   1.435.522 

Afschrijvingen 307.287  506.031 

Overige bedrijfskosten 143.264  3.016.841 

Bijzondere waardevermindering   18.125 

Doorbelaste bedrijfskosten   (3.501.169) 
       

    450.551  1.475.350 

 

Overige baten en lasten (3)  (143.927)   (251.646) 
         

 

   52.979  (300.572) 

 

Financiële baten en lasten (4)  (25.026)  20.523 
         

 

Resultaat voor belastingen  27.953  (280.049) 

 

Vennootschapsbelasting  126.709  306.763 
         

 

Resultaat na belastingen  154.662  26.714 

 

Resultaat deelnemingen (5)  4.074.243  1.546.346 
 

         

Resultaat na belastingen  4.228.905  1.573.060 
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TOELICHTING 

Algemeen 

De vennootschappelijke jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2017 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COÖPERATIE UNIVÉ REGIO
+ 

U.A., 

HEERHUGOWAARD 

 

 63
  

TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 31 DECEMBER 

2017 

 2017 2016 
     

 € € 

Gebouwen (1) 

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari (incl. herwaarderingen)  7.748.354 7.846.750 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari    (2.720.999) (2.681.666) 
           

Boekwaarde per 1 januari    5.027.355 5.165.084 

 

Mutaties: 

Investeringen      

Bijzondere waardemutatie    (13.400) (98.396) 

Desinvesteringen aanschafwaarde    (728.776)  

Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen   19.814  

Afschrijvingen    (38.384) (39.333) 
           

      (760.746) (137.729) 

 

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december (incl. herwaarderingen)  7.006.178 7.748.354 

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december   (2.739.569) (2.720.999) 
           

Boekwaarde per 31 december   4.266.609 5.027.355 
           

 

 

De bijzondere waardemutatie in 2017 ad € 13.400 betreft de afwaardering van het pand in Den 

Helder naar aanleiding van de mondelinge overeenkomst tot verkoop die in januari 2018 heeft 

plaatsgevonden. 

   

De bijzondere waardemutatie in 2016 ad € 98.396 betreft de afwaardering van het pand in 

Heerhugowaard, Limmen en Wormer naar aanleiding van de taxatie c.q. verkoop die in december 

2016 heeft plaatsgevonden.  

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

RICS Appraisal and Valuation Standards met inachtneming van de lokale praktijk.  

De bijzondere waardemutatie is als volgt opgebouwd: 

Heerhugowaard € 18.125 

Limmen  € 15.998 

Wormer  € 64.273  

   € 98.396 
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Overige vaste bedrijfsmiddelen (2) 

 

 

Totaal Verbouwing Inventaris ICT Overige 
          

  

 € € € € € 

 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 1 januari 2017 5.093.215 2.183.255 1.442.426 862.228 605.306 

Cumulatieve afschrijvingen  

per 1 januari 2017 (4.620.872) (1.870.365) (1.372.854) (821.086) (556.567) 
           

 

Boekwaarde per 1 januari 2017 472.343 312.890 69.572 41.142 48.739 

 

Mutaties: 

Investeringen 521.310 267.162 216.388 37.760  

Desinvesteringen aanschafwaarde (456.870) (60.794) (396.076)   

Desinvesteringen cum. afschrijv. 383.090  383.090   

Afschrijvingen (268.915) (148.919) (45.746) (41.709) (32.541) 
           

   178.615 57.449 157.656 (3.949) (32.541) 

Cumulatieve aanschafwaarde 

per 31 december 2017 5.157.655 2.389.623 1.262.738 899.988 605.306 

Cumulatieve afschrijvingen 

per 31 december 2017 (4.506.697) (2.019.284) (1.035.510) (862.795) (589.108) 
           

Boekwaarde per  

31 december 2017 650.958 370.339 227.228 37.193 16.198 
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 2017 2016 
     

 € € 

Financiële vaste activa  

Effecten (3)  

Obligaties tot einde looptijd   5.876.524 5.928.264 
     

   5.876.524 5.928.264 
     

 

Obligaties tot einde looptijd 

De nominale waarde van de per 31 december 2017 aanwezige obligaties bedraagt € 5.320.000. 

De gemiddelde rating van de obligaties per 31 december 2017 is AA-. 

 

 

Toelichting samenstelling obligatieportefeuille 

Rentepercentages   Aflossingsdata  

     

van 0% tot 1% € 500.000  2018 € 0 

van 1% tot 2% € 1.750.000  2019 € 0 

van 2% tot 3% € 1.370.000  2020 € 600.000 

van 3% tot 4% € 1.000.000  2021 € 400.000 

van 4% tot 5% € 650.000  2022 € 500.000 

van 5% tot 6% € 50.000  2023 € 530.000 

   2024 € 600.000 

   2025 € 1.175.000 

   2026 € 965.000 

   2027 € 250.000 

   2028 € 200.000 

   2033 €100.000 

Totaal € 5.320.000  Totaal € 5.320.000 
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  Univé Regio+    

  Brandver- Univé  Univé Regio+   

 Totaal zekering Regio+ Organisatie  
          

 € € € € 

Deelnemingen (4) 

Boekwaarde per  

1 januari 2017 16.913.101 15.535.375 1.868.463 (490.737) 

Af: ontvangen dividend (1.297.684) (750.000) (547.684)  

Bij: bijstorting kapitaal 550.000   550.000 

Bij: resultaat deelneming 4.074.243 967.752 2.676.929 429.562 
         

Boekwaarde per  

31 december 2017 20.239.660 15.753.127 3.997.708 488.825 
         

 

  

 

 2017 2016 
     

 € € 

Vorderingen 

Belastingen (5) 

Vennootschapsbelasting 186.252 427.821 
     

   186.252 427.821 
     

 

Overlopende activa (6) 

 

Rente obligaties 55.972 60.091 

Vooruitbetaalde facturen 16.856 39.132 

Overige vorderingen  1.360 
     

   72.828 100.583 
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 2017 2016 
     

 € € 

Liquide middelen (7) 

ABN Amro 3.045.817 3.046.326 

Bank Ten Cate & Cie 114.720 114.666 

Rabobank    104.686 43.458 

ING Bank    75.511 61.310 

SNS Regio Bank 54.064 12.928 
     

   3.394.798 3.278.688 
     

 

 

Eigen vermogen 
  

Herwaarderingsreserve (8)  

Stand per 1 januari 270.451 346.087 

Af: mutatie boekjaar (188.478) (75.636) 
     

Stand per 31 december 81.973 270.451 
     

 

Statutaire reserve (9)  

Stand per 1 januari 25.111.302 24.425.813 

Bij: resultaat vorig boekjaar 1.573.060 2.343.915 

Af: premierestitutie Brandleden  (1.695.000) 

Bij: mutatie herwaarderingsreserve 237.904 36.574 
     

Stand per 31 december 26.922.266 25.111.302 
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2017 2016 
     

 € € 

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. 

 

 2017 2016 
     

 € € 

Voorzieningen 

Deelnemingen (11) 

Univé Regio+ Organisatie B.V. – 490.738 
     

   – 490.738 
     

 

De voorziening deelneming t.b.v. Univé Regio+ Organisatie B.V. is het gevolg van het negatieve 

eigen vermogen van deze deelneming. Dit is ontstaan uit een foutherstel ingevolge een te treffen 

pensioenvoorziening in het kader van RJ271. In 2017 heeft een kapitaalstorting van € 550.000 

plaatsgevonden, waardoor er per 31 december 2017 geen sprake meer is van een negatief eigen 

vermogen in Univé Regio+ Organisatie B.V. 

 

 2017 2016 
     

 € € 

Overige voorzieningen (12) 

Voorziening groot onderhoud 442.419 493.998 

Voorziening winkelsluiting 124.361 140.272 
     

   566.780 634.270 
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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 2017 € 442.419. Het verloop van de 

voorziening is als volgt: 

 

2017 2016 
     

 € € 

Stand per 1 januari 493.998 439.134 

Bij: dotaties 81.500 82.000 

Af: onttrekkingen (133.079) (27.136) 

Af: mutatie voorziening – – 
     

Stand per 31 december 442.419 493.998 
     

 

 

Univé Regio+ heeft een voorziening winkelsluiting gevormd ten behoeve van de verwachte kosten 

die samenhangen met de sluiting van een aantal winkels. De stand van de voorziening 

winkelsluiting bedraagt ultimo 2017 € 124.361. Het verloop van de voorziening is als volgt: 

 

 

2017 2016 
     

 € € 

Stand per 1 januari 140.272 – 

Bij: dotaties 72.141 140.272 

Af: onttrekkingen (52.323) – 

Af: mutatie voorziening (35.729) – 
     

Stand per 31 december 124.361 140.272 
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2017 2016 
     

 € € 

Kortlopende schulden 

Rekening courant verhoudingen (13) 

Rekening courant Univé Regio+ Organisatie B.V. 1.140.749 980.192 

Rekening courant Univé Regio+ B.V. (768.670) 565.719 

Rekening courant Univé Regio+ Brandverzekering N.V. 23.019 (6.865) 
     

   395.098 1.539.046 
     

 

Over de rekening courant verhoudingen wordt een rente gelijk aan de ABN Amro basisrente 

berekend.  

 

 

2017 2016 
     

 € € 

Belastingen en premies (14) 

Omzetbelasting 5.014  
     

   5.014  
     

 

 

 

2017 2016 
     

 € € 

Overlopende passiva (15) 

Reservering Stichting Univé Regio+ Ledenfonds 141.459 134.589 

Franchise geoormerkt vermogen 2016  206.900 

Accountantskosten  20.086 

Ontvangen waarborgsom Purmerend 5.554  

Overige te betalen facturen 19.957 350.273 
     

   166.970 711.848 
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Niet in de balans opgenomen activa en 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. 

 

 

Garantstelling huur kantoor Purmerend 

 

De Coöperatie Univé Regio+ stelt zich garant voor de huur betaling van pand Purmerend tot en 

met 30-04-2018, einde huur contract. De nieuwe huurder heeft twee maanden huur als borg aan 

Coöperatie Univé Regio+ betaald. 
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TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST-EN-VERLIESREKENING 

OVER 2017 

 2017 2016 
     

 € € 

Huuropbrengsten (1) 

Doorbelaste huisvestingskosten (Brand N.V. en Regio+ B.V.) 640.136 1.420.403 

Ontvangen huren 7.321 6.021 
     

   647.457 1.426.424 
     

Bedrijfskosten (2) 

Doorbelaste personeelskosten (Organisatie B.V.)  1.435.522 
     

    1.435.522 
  ..............................   ..............................  

 

Afschrijving materiële vaste activa 307.287 506.031 
  ..............................   ..............................  

 

Huisvestingskosten 81.500 719.621 

Kosten winkelsluiting 52.612 291.274 

Overige kosten 9.152 2.005.946 
     

   143.264 3.016.841 
  ..............................   ..............................  

 

Bijzondere waarde mutatie  18.125 
  ..............................   ..............................  

 

Af:   interne doorbelasting bedrijfskosten  (3.501.169) 
  ..............................   ..............................  

 
     

   450.551 1.475.350 
     

 

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

€ 124.417 (2016: € 119.730). De bestuurskosten bedroegen € 464.930 (2016: € 459.001). 

 

De in het boekjaar ten laste gebrachte accountantshonoraria bedroegen € 94.000. Hiervan heeft      

€ 69.500 betrekking op kosten ten behoeve van de controle van de jaarrekening. De overige            

€ 24.500 heeft betrekking op kosten ten behoeve van de controle van de Solvency II rapportage per 

31 december 2017. 
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 2017 2016 
     

 € € 

Overige baten en lasten (3) 

Franchise geoormerkt vermogen Centrale Organisatie (150.770) (302.057) 

Overige baten 6.843 50.411 
     

   (143.927) (251.646) 
     

 

Financiële baten en lasten (4) 

Interest bank 173 263 

Interest obligaties 127.301 146.091 

Gerealiseerde koersverschillen (10.589) (4.712) 

Niet-gerealiseerde koersverschillen (78.462) 78.349 

Kosten transacties effecten (32.678) (32.954) 

Boekverlies verkoop pand Limmen – (15.998) 

Diverse financiële baten 15.265 6.226 

Diverse financiële lasten – – 

Interest interne rekening courant verhoudingen  

en achtergestelde lening (46.036) (156.742) 
     

   (25.026) 20.523 
     

 
 

Resultaat deelnemingen (5) 

Univé Regio+ B.V. 2.676.929 547.684 

Univé Regio+ Brandverzekering N.V. 967.752 1.008.571 

Univé Regio+ Organisatie B.V. 429.562 (9.909) 
     

   4.074.243 1.546.346 
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Ondertekening 

 

Heerhugowaard, 16 april 2018 

 

 

Raad van Bestuur 

 

 

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

 

 

 

 

 

Raad van Commissarissen 

 

 

E.A.M. Karregat 

 

 

drs. P. Middelkoop 

 

 

drs. J.H.H. Tuijp AAG   

 

 

mr. M.H. van der Weit 
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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 statutaire 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 2017 ad € 4.228.905 ten gunste van de statutaire 

reserve te brengen. Dit voorstel is in de jaarrekening 2017 verwerkt. 

 

Voorts stelt het Bestuur voor om een bedrag ad € 3.200.000 te restitueren aan de brandleden ten 

laste van de statutaire reserve. En het Bestuur stelt voor om een bedrag ad € 1.000.000 af te 

zonderen van de statutaire reserve. Dit bedrag wordt in het kader van toekomstige uitgaven aan 

innovatie opgenomen als bestemmingsreserve. 
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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 2017 

Zie aparte bijlage. 


