P&V VERZEKERINGEN
JAARVERSLAG 1999

HET LEVEN VERZEKEREN
ZOALS HET IS...

De foto’s in dit jaarverslag 1999 werden gemaakt tijdens de opnamen van de tv-spots
voor de communicatiecampagne van het voorjaar… 2000 !
De keuze is minder paradoxaal dan op het eerste gezicht lijkt. Het thema van deze
campagne 2000 is het resultaat van een grondig beraad dat we in 1999 hebben
gehouden en waar we op de volgende bladzijden nog uitvoerig op terugkomen.
Openstaan voor de samenleving waarin de onderneming is gevestigd; onze solidariteit
betuigen met degenen die er deel van uitmaken, ongeacht hun keuzen of
omstandigheden die het leven hen oplegt; ook dit is het constante bewijs leveren “dat
verzekeren anders kan”.

De communicatiecampagne 2000 werd ontworpen door GREY. De realisatie van de tv-spots werd
toevertrouwd aan MILLY FILMS. Foto’ s : Viviane DUWAERTS, Krista PHILLIPAERTS

WOORD VAN DE VOORZITTER
VAN HET DIRECTIECOMITE

A

ls maatschappij die uit de sociale economie is voortgesproten, streeft P&V
wezenlijk een tweeledig doel na :
• haar coöperatieve eigenheid, die vrijwel uniek is in de Belgische verzekeringssector, bewaren ;
• voortdurend de toegevoegde waarde van de producten en diensten verbeteren
die ze de verzekeringsconsumenten aanbiedt.
In 1999 hebben we alles in het werk gesteld om die opdracht te vervullen.
Op alle vlakken van de onderneming hebben we onze klantgerichtheid
verstevigd en zijn we nog beter tegemoetgekomen aan de verwachtingen van
onze verzekerden.
❑

Want de belangen van onze verzekerden en het algemeen belang schrijven we
hoog in het vaandel.
We willen aantonen dat, door aandachtig en voortdurend oor te hebben voor
de dagelijkse problemen, “verzekeren ook anders kan”.
❑

We veranderen niet. We wijken niet van onze oorspronkelijke waarden af.
Jaar na jaar zetten we ons in om de bevestiging te geven van wat we zijn :
een verzekeringscoöperatie !
Met een resultaat van meer dan 3 miljard bij de afsluiting van het boekjaar 1999,
verstrekken we onszelf de middelen om nog vele jaren op deze weg voort te gaan.
❑

Voor hun bijdrage tot dit succes dank ik alle medewerkers en medewerksters van P&V.
Ik dank hen voor de inspanningen die ze in die zin tijdens het voorbije jaar hebben
geleverd.
Jacques FOREST
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8 jaren in het kort

1992

➢ •Strategische omschakeling
•Commerciële reorganisatie: van de individuele agent naar de teams in een agentschap
(frontlijn-principe)

1993

➢ •Naamsverandering
•Verbouwing van de Toren
•Begin van de inplanting van het agentschappennet (10 agentschappen geopend)

1994

➢ •Financiële herstructurering van de Groep
•Overname van Nagelmackers
•Voortzetting van de inplanting van het agentschappennet (40 agentschappen geopend)

1995

➢ •Herziening van de ontwikkelingsstrategie voor de periode 1995-1998
•Voortzetting van de inplanting van het agentschappennet (80 agentschappen geopend)
•Lancering van Evoluplan
•Solidarsong 1

1996

➢ •Programma van analyse van de toegevoegde waarde (AVA) in de ondersteunende diensten
•Lancering van het verkoopbevorderend programma (SSP)
•Voltooiing van het agentschappennet (98 contactpunten)
•Oprichting van de Stichting P&V

1997

➢ •Compleet multirisicoproduct in brand: Ideal Comfort
•Lancering van PV Tel en Actel Direct
•Reorganisatie van de bestuursorganen - oprichting van de Raad der Gebruikers
•Lancering van het Fonds P&V ter bestrijding van de sociale uitsluiting van de jongeren
•Definitieve opname van HDP in de Groep P&V

1998

➢ •Lancering van Ideal Care en Ideal Lease
•Opening van de Internet-site www.pv.be
•Vernieuwing van de computerarchitectuur in de zetel
•Oprichting van het Jongerenparlement (Fonds P&V)
•Solidarsong 2

1999

➢ •Klemtoon op klantgerichtheid
•Lancering van Ideal Investplan (tak 23), Medicare en Ideal Medicare
•Werkgroepen «klantenbinding» en «callcenter»
•Verfijning van de «best practices» van de technische departementen
•Invoering van de geïntegreerde commerciële informatica (ICI)
•Geslaagde overgang naar het jaar 2000

PAGINA

4

VERZEKERINGSPOOL VAN DE P&V GROEP
SYNOPSIS
SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN

verzekeringspool van de p&v groep
Organisatie

Productie

P&V VERZEKERINGEN C.V.
Alle individuele en collectieve verzekeringen in de takken Leven, Brand,
➢
Diverse Risico’s, Motorrijtuigen, Gemeen Recht.
Filiaal: P&V Luxemburg
➢

P&V GEMEENSCHAPPELIJKE KAS - ARBEIDSONGEVALLEN

➢

P&V HERVERZEKERINGEN (in Run Off )

Verkoop particulieren

➢

➢

➢

SPECIFIC INSURANCE
Makelaarsmaatschappij

P&V D N.V.
Distributiemaatschappij

98 CONTACTPUNTEN

Specifieke kanalen
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➢

P&V INSTELLINGEN

➢

P&V BUSINESS

➢

ANDERE BEMIDDELAARS

synopsis

1999

1998

88.992
9.306
11.854
3.148

81.107
9.112
7.614
1.599

6.842
984
358
139

6.462
912
373
35

1.791
4
242
42

2.128
9
149
-6

P&V Verzekeringen*
Activa
Uitgegeven premies
Financiële opbrengsten
Nettoresultaat van het boekjaar

IN MILJOEN
FRANK

P&V Gemeenschappelijke Kas
Activa
Uitgegeven premies
Financiële opbrengsten
Nettoresultaat van het boekjaar

P&V Herverzekering (in Run Off)
Activa
Uitgegeven premies
Financiële opbrengsten
Nettoresultaat van het boekjaar
* Luxemburgs filiaal inbegrepen
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samenstelling van
de bestuursorganen
Raad van bestuur - situatie op 31.12.99

Voorzitter

Guy PEETERS
Leden

Jean-Pierre BALAND
Francis COLARIS
Maurice CORBISIER
Bernard DE BACKER
Jacques FOREST
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Jean-Louis LUYCKX
Jean-Marie REINHARD
Patrice ROLAND
Gerard VAN ACKER
Martin WILLEMS

directiecomité

Voorzitter

Jacques FOREST
Leden

Jean-Pierre BALAND
Francis COLARIS
Martin WILLEMS
commissaris-revisor

Francis WILMET
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ALGEMEEN VERSLAG

algemeen verslag
Algemeen verslag van de verzekeringsverrichtingen
van de p&v Groep

Algemene economische context

Ondanks de financiële crisis die in 1997 in Azië ontstond en zich in 1998 in sommige rijzende economieën uitbreidde, werd 1999 gekenmerkt door een eerder spoedig herstel. De algemene
vooruitzichten inzake groei zijn verbeterd, al bestaan er nog aanzienlijke verschillen.
De wereldeconomie wordt nog steeds beheerst door de aanhoudende, krachtige expansie in de Verenigde Staten (van nagenoeg 4 %), die een aantal destabiliserende effecten tot gevolg heeft. In vergelijking met
de Amerikaanse prestaties kunnen die van de Europese en Japanse markten teleurstellend lijken.
Nochtans was de achteruitgang van de groei van het BBP in de eurozone minder erg dan verwacht.
Immers, deze bereikte in 99 nog 2,1 %, na de 2,8 % van 98. Dankzij de niet-aflatende uitvoer naar de
Verenigde Staten kon de algemene instorting van de buitenlandse vraag gedeeltelijk worden
opgevangen. Toch blijft er een hoge graad van structurele werkloosheid bestaan.
Verder heeft de sterke stijging van de energieprijzen, in het geheel van de eurozone, de evolutie van
de consumptieprijzen slechts matig beïnvloed en is de inflatie laag gebleven (1 %). Zowel in ons land
als in de buurlanden lijken alle voorwaarden vervuld voor een duurzame expansie van de activiteit.
Wat meer bepaald België betreft, is de algemene conjunctuur goed gebleven, nauwelijks verstoord
door de dioxinecrisis, en hoopt de Nationale Bank dat onze economie zich verder zal ontwikkelen
tegen een tempo dat rond 3 % schommelt.
Ondanks het lagere groeicijfer dat in 1999 werd geboekt, hebben de maatregelen die op het vlak van
de tewerkstelling zijn getroffen, het mogelijk gemaakt de werkloosheid terug te dringen tot minder
dan 9 % eind vorig jaar.
De verzekeringssector in België

Ten gevolge van de globalisering van de economie en de invoering van de Europese eenheidsmunt,
werd verder gewerkt aan de consolidering van de financiële diensten. Dit leidt tot een steeds grotere
vervaging van de grenzen tussen de verzekerings- en de banksector, die op zoek is naar bijkomende
middelen door het beheer van activa op lange termijn.
Met de stijging van de levensstandaard nemen de voorzorgsbehoeften toe, verandert het
consumptiegedrag, vinden de nieuwe informatietechnologieën algemeen ingang en spelen de
distributiemethoden hierop in. Dit alles in het raam van regelgevingen die door de Europese Unie
zijn uitgewerkt.
De verzekeringssector bevindt zich dus in een omgeving die aan voortdurende veranderingen
onderhevig is. Dit remt blijkbaar zijn groei niet af, maar wijzigt de verdeling van de opbrengsten.
In 1999 bedroeg het globaal incasso 683 miljard, wat een vooruitgang is met 13 %. Het vertegenwoordigt
op dit ogenblik meer dan 7 % van het BBP. Deze toename is echter niet overal even belangrijk.
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Het incasso in de tak Leven - 407 miljard - neemt sterk toe (+ 21 %). Het maakt 60 % uit van het
totaal incasso (tegen 40 % 5 jaar geleden). Deze prestatie is het gevolg van de spectaculaire
ontwikkeling van de individuele verzekeringsproducten gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23),
die van 68 miljard in 1998 op 160 miljard in 1999 zijn gesprongen, wat een toename is met 143 % !
De producten van de tak 23 nemen nagenoeg een kwart van het totale incasso voor hun rekening.

algemeen verslag

Hun succes is te verklaren door de achteruitgang van de gewaarborgde renten, maar tevens door de
steeds actievere rol die door de banksector wordt gespeeld. Deze evolutie gaat ten koste van de
traditionele levensverzekering (tak 21), waarvan het incasso van 268 op 246 miljard terugvalt. In de
groepsverzekering Leven doet zich eveneens een lichte daling voor (van 110 naar 107 miljard).
In niet-Leven daarentegen blijft het totale incasso zwak. Het stijgt met slechts 2 %, van 271 naar 276
miljard, en de technische resultaten verslechteren. Deze situatie is het gevolg van een scherpe
concurrentie op het vlak van de tarieven en een toename van de distributiekanalen. Ook hier zijn
de evoluties zeer ongelijk : 3 % in de Autoverzekering (99,5 miljard); 1,6 % in de Brandverzekering
(57 miljard); stagnatie in de Arbeidsongevallenverzekering (38 miljard). De enige belangrijke
vooruitgang tekent zich in de ziekteverzekeringen af (20 miljard), die een stijging kennen met 12 %,
wat toe te schrijven is aan de hospitalisatieverzekeringen.
Uiteindelijk, en afgezien van de buitengewone ontwikkeling van de tak 23, is de Belgische markt in
1999 betrekkelijk stabiel gebleven.
De verschillende Europese projecten (aanvullende pensioenen, eenheidsmarkt van de
tussenpersonen, bescherming van de consument en fiscaliteit) waarvoor verscheidene richtlijnen
worden verwacht, worden door de sector van nabij gevolgd.
Wat België aangaat, is een van de brandende kwesties die van de pensioenen, waarvoor de regering
overweegt, gelet op de vergrijzing van de bevolking, de tweede pijler te stimuleren. De verzekeraars
wensen dat alle pensioenreglementen aan dezelfde eisen worden onderworpen inzake sociale
bescherming, financiële controle en beleidscontrole.
Ten slotte wachten we nog steeds op een definitieve oplossing voor het probleem van de
natuurrampen, dat al jarenlang aansleept. De BVVO volgt de voortgang van het nieuwe wetsontwerp
nauwlettend. Door af te stappen van het specifieke stelsel van herverzekering, wordt getornd aan het
mechanisme van nationale solidariteit op drie vlakken (verzekerden, verzekeraars, Staat) dat door
onze sector wordt verdedigd.
Activiteiten van de verzekeringspool van P&V België

Al nagenoeg 10 jaar lang volharden we in onze vastberadenheid de verzekerde centraal in ons beleid
te plaatsen, zijn behoeften voortdurend in te schatten om er zo spoedig en zo degelijk mogelijk op
te antwoorden.
Men hoeft er zich dus niet over te verbazen dat deze klantgerichtheid ook de achtergrond vormt
van het boekjaar 1999.
Een rode draad loopt door alle activiteiten van de verschillende departementen - interne en externe van de verzekeringspool van de Groep : klantenbinding via de toegevoegde waarde van onze prestaties.
De commerciële heropleving van ons verkoopfront, die de voorbije twee jaar uitgesproken was, bleef
overschaduwd door een te hoog aantal opzeggingen. Het probleem van het behoud van de
contracten deed zich bijgevolg in alle hevigheid gevoelen.
Ten einde dit op te lossen, hebben we eind 1998 een interdepartementale werkgroep ingesteld die als
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taak had de kwestie te onderzoeken en een gestructureerd beleid van klantenbinding uit te werken
en voor te stellen. Deze werkgroep heeft heel wat arbeid en energie opgeslorpt. Maandenlang werden
onze praktijken gescand. De besluiten, die in het najaar 1999 werden geformuleerd, plaatsen ons
voor een nieuwe uitdaging.
Een nieuwe uitdaging, omdat ze wijzen op de noodzaak de cliënteel anders te benaderen en omdat
deze nieuwe aanpak grondige wijzigingen van onze verkoopmethoden inhoudt.
De consument dient immers bewust te worden gemaakt van de doelmatigheid waarmee onze
producten beantwoorden aan zijn dagelijkse en concrete behoeften.
Deze op het eerste gezicht zonneklare vanzelfsprekendheid vereist een echte culturele revolutie in de
manier waarop onze producten worden ontworpen en geëxploiteerd. Ze veronderstelt een andere
analyse, uitgaande van de behoeften zoals de hedendaagse consumenten ze beleven en aanvoelen. Ze
vereist tevens een aangepaste communicatiestijl en -vorm.
In december 1999 ging een proefproject van start. De resultaten zullen begin 2000 worden geëvalueerd.
Dit streven om ononderbroken in contact te blijven met onze verzekerden en onze methoden
voortdurend aan te passen, bleef bovendien niet beperkt tot de werkgroep “klantenbinding”. Jaar na
jaar vormt het de centrale as waar zowel de activiteiten van de bedrijfszetel als van het net om
draaien. Een beknopt overzicht geeft er een idee van.
Ten einde ons aanwezigheidsbeleid te versterken, hebben we in 1998 een project bestudeerd van een
algemene telefonische onthaalcentrale voor de particulieren. Dit callcenter dient alle oproepen naar de
agentschappen en het hoofdkantoor op te vangen wanneer de lijnen bezet zijn. Het project werd in
1999 afgerond en vanaf september 2000 zal de oproepcentrale bedrijfsklaar - en in testfase - zijn.
Dankzij speciaal opgeleide teleoperatoren, een technologie van de jongste generatie en specifieke
computerprogramma’s, moet het callcenter in staat zijn 95 % van de binnenkomende oproepen te
beantwoorden en, in 80 % van die gevallen, een onmiddellijke oplossing aan te bieden, ongeacht het
onderwerp en de betrokken takken. Naast de service aan de particulieren zal het callcenter eveneens
ondersteuning bieden aan het net zoals dit momenteel - met succes - wordt gedaan door PV TEL, die
op termijn in de toekomstige centrale zal worden opgenomen.
Het is eveneens in een optiek van grotere bereikbaarheid dat we eind 1998 onze internetsite hebben
geopend (www.pv.be). Hij ontvangt steeds meer bezoekers. Niet verwonderlijk : 750.000 gezinnen
zijn op dit ogenblik op het Internet aangesloten. Dit verschijnsel dat in volle evolutie is, mogen we
niet negeren. Het is duidelijk dat on line verkoop van verzekeringen in de nabije toekomst kan
toenemen, waardoor zo een nieuw distributiekanaal is geopend waarop we aanwezig willen zijn.
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Doch service-om-de-hoek moet onderhouden worden. Onze technische departementen hebben
geen genoegen genomen met de vermeldingen “best practices” die hun vaak zijn toegewezen. De
innovaties van betekenis vonden plaats in de tak LEVEN, met de lancering van ons eerste product in
“tak 23” : IDEAL INVEST PLAN, en in de sector van de gezondheidszorg waar onze
hospitalisatieverzekering na een facelift werd omgewerkt tot de formules MEDICARE en IDEAL
MEDICARE, aangevuld door een medische bijstandsformule in het buitenland en een
zorgverzekering IDEAL CARE.

algemeen verslag

Van hun kant hebben de takken NIET-LEVEN het jaar 1999 te baat genomen om de kwaliteit en de
snelheid van hun werkmethoden te verbeteren. De lijst van initiatieven is indrukwekkend.
Nieuwe beheersprogramma’s zoals de elektronische registratie van alle binnenkomende stukken, zijn
ingevoerd. Incoherenties tussen verschillende formules van tarifering die uit het verleden werden
overgeërfd (P&V Fleet, P&V Instellingen, enz.), zijn afgeschaft. Nieuwe maatregelen zijn getroffen
om de schaderegelingen te bespoedigen; de beheerders van de zetel hebben een speciale opleiding in
telefonisch onthaal van de cliënteel gevolgd; de verantwoordelijkheid van de commerciële adviseurs
werd uitgebreid om de snelheid van de regelingen te verhogen, waarvoor een systeem van
permanente evaluatie werd uitgewerkt. Een andere innovatie ten slotte, sedert september 1999, is
het nieuwe, uiterst snelle expertisecircuit, dat bij bepaalde erkende garages is ingevoerd.
Dit veralgemeend kwaliteitsbeleid vindt steeds meer erkenning en waardering. Uit de enquêtes bij
onze verzekerden blijkt een tevredenheidsgraad van meer dan 90 %. Bovendien wordt de
uitmuntendheid van onze contracten geregeld door verschillende externe onderzoekers
onderstreept.
Bij het lezen van het voorgaande zal men zich moeiteloos de weerslag kunnen inbeelden die dit
werk, ontwikkeld in het hoofdkantoor, op het verkoopnet heeft gehad. We komen er op blz. 25 tot
28 van dit verslag uitvoeriger op terug.
De andere centrale diensten bleven evenmin gespaard. Talrijk waren de instanties waarop een beroep
werd gedaan om deze nieuwe opstoot van consumentisme, die 1999 kenmerkte, te ondersteunen.
Met name de informatica, de opleiding en de communicatie/marketing.
Voor het Departement informatica, dat de overgang naar het jaar 2000 en de invoering van de euro
moest totstandbrengen, veronderstelde deze fase van kwalitatieve bijsturing de ontwikkeling van
menig programma. Bij wijze van voorbeeld doen we er een greep uit :
➢ het nieuwe BODR-platform;
➢ het nieuwe expertisecircuit en het Informex-programma;
➢ de installatie van het nieuwe computerpark in de agentschappen;
➢ de uitwerking van de ICI-software (geïntegreerde commerciële informatica) die in de herfst
1999 werd ingevoerd en het verkoopnet een zeer krachtig instrument voor prospectie
en service aan de cliënteel ter beschikking stelt;
➢ het schrijven van de nodige programma’s voor de toekomstige callcenter.
Daarnaast moest het Departement Informatica de overgang naar het jaar 2000 afronden, die zonder
grote problemen plaatsvond, en voortwerken aan de invoering van de euro tegen medio 2001, datum
waarop P&V klaar zal zijn om haar boekhouding in de Europese munt om te zetten.
De dienst Opleiding van het Departement Human Resources kende eveneens drukke tijden. Meer
hierover op blz. 31.
Eerder in dit verslag hadden we het over de gevolgen, op het vlak van de berichtgeving, van de
optimalisering van de klantgerichtheid en van een duurzamer klantenbindingsbeleid.

13

PAGINA

algemeen verslag

Er werd een intens beroep gedaan op de diensten belast met de communicatie, marketing en
reclame. Naast de organisatie, met de steun van ons nieuw reclameagentschap Grey, van twee
landelijke multimediacampagnes (Ideal Comfort in de lente en de nieuwe producten Leven op het
einde van het jaar), namen deze diensten actief deel aan de werkgroep “klantenbinding” en hebben
ze, in het kielzog van haar aanbevelingen, een aanvang gemaakt met de herziening van al onze
communicatiemiddelen.
Hetzelfde Departement ging ook verder met de aanpassing en bijwerking van onze website –
waarover we het reeds hadden – die begin 2000 niet minder dan 95 virtuele P&V agentschappen
heeft geopend, ten behoeve van een steeds groter wordend publiek van internauten.
Ten slotte dienen we onder de initiatieven van 1999 de heractivering van de Dienst Hypothecaire
Leningen te vermelden.
Deze lange opsomming zou onvolledig zijn indien geen melding werd gemaakt van het werk verricht
door de verschillende diensten van de zetel (Algemene diensten, Boekhouding, Financiële,
Juridische diensten, Audit, Beheerscontrole, Actuariële studies, enz.) om de gemeenschappelijke
inspanning te ondersteunen.
Een aantal andere initiatieven hebben, op een minder direct operationele wijze, uiting gegeven aan
onze roeping van onderneming van de sociale economie. In 1997 werd een Raad der Gebruikers
opgericht. Dit adviesorgaan heeft tot doel de Directie en de Raad van Bestuur te begeleiden bij de
uitvoering van een consumentenbeleid dat oog heeft voor het algemeen belang.
Deze raad vergaderde in 1999 vijfmaal en bracht adviezen uit over uiteenlopende onderwerpen,
zoals de tevredenheid van de klanten, de nieuwe verzekeringsproducten in de tak 23, de callcenter.
Ten slotte hebben we, naast de traditionele distributie van onze producten, onze synergie met
verschillende verwante instellingen uitgediept : de sociale dienstengroep HDP, de Bank
Nagelmackers en onze historische partners, de ziekenfondsen, vakbonden en coöperaties.
In het raam van een eenheidsmarkt waar fusies en concentraties steeds veelvuldiger voorkomen,
hebben we onze Europese en internationale partnerschappen met andere coöperatieve en
onderlinge verzekeraars nauwer aangehaald (zie blz. 36).
Doch onze coöperatieve rol beperkt zich niet tot het uitkeren van bedrijfswinst in de vorm van
aanzienlijke winstdeelnemingen aan onze verzekerden op het Leven. Meer dan ooit zijn we gevoelig
voor de problemen van onze maatschappelijke omgeving.
We kunnen niet ontkennen dat onze postindustriële samenleving, op de drempel van het jaar 2000,
nieuwe vormen van armoede schept door een groeiend aantal mensen van de stijging van de
welvaart uit te sluiten.
Ten einde dit verschijnsel, uiteraard in de mate van onze mogelijkheden, te bestrijden, hebben we in
1997 een Stichting P&V opgericht. Deze heeft resoluut gekozen voor de strijd tegen de uitsluiting.
In 1999 heeft ze het initiatief waartoe een jaar eerder de aanzet werd gegeven, voortgezet. Meer
hierover op blz. 35.
PAGINA
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BEHEERSVERSLAG

p&v coop - belgisch beheer
P&V verzekeringscoöperatie - resultaten “Leven”
toelichting

Tak Leven

Begin 1999 heeft het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen, waaronder P&V, de gewaarborgde
rentevoet voor de nieuwe contracten van 4,75 % verminderd tot 3,25 %.
In afwachting van de publicatie van een nieuw Koninklijk Besluit Leven, genoten de bestaande
contracten tot juli 1999 een gewaarborgde interest van 4,75 %. Deze aantrekkelijke rente had dan ook
een stijging van de premies in de Individuele Levensverzekering tot gevolg.
Op 16 juni 1999 werd het mini K.B. Leven eindelijk gepubliceerd. Hiermee werd de gewaarborgde
maximumrente beperkt tot 3,75 %.
In de loop van de maand november bracht P&V haar eerste producten uit met niet-gewaarborgd
rendement (tak 23). Ze worden niet alleen door ons eigen net verkocht, doch eveneens door de
agentschappen van de Bank NAGELMACKERS. Dit nieuwe gamma vond zowel bij de cliënteel als in
de distributienetten een goed onthaal, wat ons voor de toekomst het beste laat verhopen.
In de Groepsverzekering werd het incasso gunstig beïnvloed door de intensieve herwaardering van de
bestaande portefeuille, zodat we ten opzichte van het vorige boekjaar slechts een lichte achteruitgang
van 90 miljoen boeken. Dit is een opmerkelijke prestatie, gelet op de uitzonderlijke enige premies die in
1998 werden geïnd.
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Het incasso en de resultaten
De achteruitgang van het incasso Groepsverzekering met 90 miljoen is bijna volledig opgevangen
door een verhoging van het incasso Leven Individueel, zodat op 31 december 1999 het globale
incasso van de Tak Leven 3.401 miljoen bedraagt. De financiële resultaten waren bijzonder positief
dankzij de realisatie van aanzienlijke meerwaarden op beleggingseffecten. Bijgevolg sluit de Tak
Leven in haar geheel het boekjaar af met een resultaat van 4.330 miljoen.
De winstdeelnemingen
De uitstekende financiële resultaten maken het P&V COOP mogelijk aan de contracten een extra
jaarlijkse winstdeelname van 0,75 % toe te wijzen, verhoogd met een eenmalige conjuncturele
bijdrage van 1 %.
Deze cijfers betreffen de contracten die een gewaarborgde rentevoet van 4,75 % genieten. Op de
nieuwe contracten, d.w.z. die waarvoor de gewaarborgde rente werd verminderd tot 3,25 %, werd
een hoger tarief van winstdeelneming toegepast. Zo zal hun globaal rendement nagenoeg even hoog
zijn als dat van de reeds lopende contracten.
Bovendien hebben we besloten - gelet op de buitengewone meerwaarden die in 1999 werden
gerealiseerd - een “superbonus” toe te kennen aan alle contracten met hoge winstdeelneming. Deze
“superbonus” is gelijk aan 50 % van de bovenvermelde jaarlijkse winstdeelnemingen.
Er is bijgevolg een bedrag van 573 miljoen toegewezen aan de winstaandelen, wat een stijging van
100 miljoen vertegenwoordigt in vergelijking met 1998.

p&v coop - belgisch beheer
P&V verzekeringscoöperatie - resultaten “Niet-Leven”
toelichting

Tak Motorrijtuigen

Het incasso
Ondanks de tariefverminderingen die P&V heeft verleend, stijgen de uitgegeven premies met 4 % in
vergelijking met het vorige boekjaar. Ze bereiken 2.475 miljoen. Deze toename is evenwel ongelijk
verdeeld over de dekkingen Burgerlijke aansprakelijkheid (+ 2 %) en Bijkomende waarborgen (+ 8 %).
De schadelast
De schadelast verzwaart met 5 % en beloopt 1.658 miljoen. De uitkeringen voor schadegevallen
stijgen met 269 miljoen, waardoor ze 1.935 miljoen bereiken, terwijl de wijziging van de
voorzieningen voor schadegevallen daalt met 191 miljoen.
Het resultaat
De bedrijfswinst van de tak Motorrijtuigen bedraagt 1.807 miljoen.
Deze wordt verklaard door een financieel resultaat van 2.406 miljoen, dat voortkomt uit de realisatie
van aanzienlijke meerwaarden. Anderzijds wordt erop gewezen dat de bedrijfskosten met 127
miljoen zijn gedaald in vergelijking met 1998.
Tak “Overige Verzekeringen Gemeen Recht”
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Het incasso
Het incasso groeit met 2 % en bedraagt 860 miljoen.
De schadelast
De schadelast exclusief de uitgaande herverzekering verhoogt met 10 % en beloopt 848 miljoen BEF.
De uitkeringen voor schadegevallen nemen met 75 miljoen toe en bereiken 622 miljoen. De
voorzieningen, ten bedrage van 3.695 miljoen, stijgen met 225 miljoen.
Het resultaat
Het bedrijfsresultaat van de tak “Overige Verzekeringen Gemeen Recht” is nog steeds negatief. Het
boekjaar sluit met een verlies van 63 miljoen. We registreren een technisch verlies, herverzekering
niet meegerekend, van 162 miljoen. Dit is toe te schrijven aan de collectieve verzekeringen. Het totaal
financieel resultaat verbetert evenwel met 188 miljoen en de bedrijfskosten zijn met 62 miljoen
afgenomen.
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Tak “Brand - Diverse Risico ’s”
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Het incasso
Door de geringe achteruitgang van de portefeuille, enerzijds, en de automatische indexering van de
verzekerde kapitalen, anderzijds, is het incasso met 3 % gestegen en bereikt het 1.750 miljoen.
De schadelast
De schadelast (excl. uitgaande herverzekering) neemt met 22 % toe in vergelijking met het vorige
boekjaar en beloopt 865 miljoen. De uitkeringen voor schadegevallen zijn met 75 miljoen verzwaard
en bereiken 771 miljoen. De voorzieningen klimmen met 94 miljoen. Eind 1999 bedragen ze 1.236
miljoen.
Het resultaat
De winst van de tak “Brand - Diverse Risico ’s” gaat in dalende lijn. Bij afsluiting van het boekjaar 1999
bedraagt die slechts 34 miljoen. Het technisch resultaat, excl. herverzekering, daalt met 287 miljoen.
De financiële resultaten stijgen evenwel en de bedrijfskosten zijn enigszins afgenomen.
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BR AND-DIVER SE RISICO ’S

De ontvangen herverzekering BODR

Het bedrijfsresultaat van de ontvangen herverzekeringen van BODR-verrichtingen levert in 1999
een winstsaldo van 125 miljoen op.
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P&V Luxemburg

De exterritoriale activiteit
De vrees die in het midden van het jaar ontstond naar aanleiding van bepaalde discriminerende
maatregelen, getroffen door de buurlanden, is ongegrond gebleken daar de grensoverschrijdende
activiteit zich in 1999 verder heeft ontwikkeld.
De activiteit Leven in het stelsel van vrije dienstverlening spitst zich steeds meer toe op zuivere
kapitalisatieproducten gekoppeld aan beleggingsfondsen, waar het risico door de nemer wordt
gedragen. De producten met gewaarborgde rentevoet komen bijna niet meer aan bod.
Ons filiaal EURESA-LIFE N.V. is actief op de markt van de vrije dienstverlening en heeft, ondanks de
moeilijkheden, in 1999 zijn markante groei voortgezet (+ 17,6 %). Zo heeft het zijn plaats kunnen
verstevigen in de kopgroep van de Luxemburgse ondernemingen die in vrije dienstverlening werken.
De binnenlandse activiteit
Op het vlak van de activiteiten die eigen zijn aan Luxemburg kende het afgelopen boekjaar geen
bijzondere gebeurtenis, tenzij misschien de overname van Royale-UAP door AXA.
De herfststormen hebben in het Groothertogdom gelukkig slechts weinig schade aangericht. De
toestand inzake verkeersveiligheid is daarentegen verslechterd. Het aantal verkeersongevallen is
zonder aanwijsbare redenen gestegen.
In die context wordt erop gewezen dat sinds de invoering van de tariefvrijheid en vrijheid van
aanvaarding, er geen enkele verhoging meer is geweest in de aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen sedert 1993. Dit steekt uiteraard schril af bij de vorige periode waar de bijna
jaarlijkse, verplichte tariefverhogingen werden opgelegd door de overheid, in overleg met de
vertegenwoordigers van verzekeraars en consumenten.
De activiteit van het P&V-Filiaal
Sedert de nieuwe wet op het verzekeringscontract de jaarlijkse opzegging van de polissen toestaat,
heeft ons filiaal zich met succes gericht op de sector Niet-Leven, met een agressief tarievenbeleid
gekoppeld aan maatregelen van selectieve aanvaarding. De commerciële en financiële resultaten van
1999 zijn het gevolg van die koerswijziging.
In de tak Leven heeft de vertraging van de activiteit niet belet dat het technisch resultaat zich op een hoog
peil handhaaft. De technische winst springt van 71,6 op 101 miljoen, wat een vooruitgang is met 41,1 %.
Het beheer Niet-Leven boekt zowel commercieel als technisch vooruitgang, met name in de takken
Motorrijtuigen en Woningverzekering. Het technisch resultaat sluit met een winst van 13,3 miljoen
tegen een verlies van 16,7 miljoen het jaar voordien.
Na aanrekening van het niet-technisch resultaat, hoofdzakelijk voorzieningen van belastingen, stijgt
het eindresultaat met 61,8 % en bereikt het een winst van 63,8 miljoen.
Dit cijfer is het beste resultaat dat ons filiaal sedert zijn oprichting in 1971 boekt. Het doet meteen
alle vorige nadelige saldo’s teniet.
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DE EFFECTENPORTEFEUILLE
Het jaar 1999 werd door volgende gebeurtenissen gekenmerkt :
➢ de invoering van de euro als munteenheid voor de cotering van de roerende waarden
in alle landen van de eurozone;
➢ de talrijke maatregelen genomen door de bedrijven om zich in te dekken tegen mogelijke
computerpannes naar aanleiding van de overgang naar het jaar 2000;
➢ het einde van de daling van de rentevoeten en de bevestiging van betere vooruitzichten
voor de wereldeconomie;
➢ de goede gezondheid van de beurzen in het algemeen, met uitzondering van de Brusselse,
die na de buitengewone prestaties van 1998 een tegenvallend jaar heeft gekend;
➢ het uitbrengen van een openbaar bod tot omruiling op in Brussel genoteerde effecten
(Suez tegen Tractebel, Total tegen Petrofina, Fortis tegen Generale Bank) ;
➢ een heropleving van de belangstelling van de beleggers voor de Aziatische markten;
➢ een negatieve “return” van de beleggingen in obligaties;
➢ een vooruitlopen op de stijging van de langetermijnrenten in de hele wereld ;
➢ een nieuwe interesse van de buitenlandse investeerders voor de Brusselse kantorenmarkt.
Deze verschillende elementen brachten voor onze effectenportefeuille het volgende mee:
De obligatieportefeuille had op 31 december 1999 een balanswaarde van 27.954 miljoen en een
marktwaarde van 29.432 miljoen. De stijging van de langetermijnrenten heeft een vermindering van
de latente meerwaarden op de obligatieportefeuille tot gevolg gehad.
De aandelenportefeuille had op 31 december 1999 een balanswaarde van 19.062 miljoen en een
marktwaarde van 31.893 miljoen. Het bedrag van de latente meerwaarden is gedaald ten gevolge van
de verkoop van effecten aan toonder van grote latente meerwaarden en van de inzinking van de
Brusselse beurs.
In totaal vertegenwoordigen onze beleggingen in effecten in 1999, 49 miljard 839 miljoen tegen 44
miljard 616 miljoen in 1998.
DE PORTEFEUILLE HYPOTHECAIRE LENINGEN
De hypothecaire leningen hadden op 31.12.1999 een boekwaarde van 8 miljard 248 miljoen. Ze
stabiliseren zich ten opzichte van 31.12.1998.
DE GEBOUWENPORTEFEUILLE
Onze vastgoedportefeuille had op 31.12.1999, na afschrijvingen, een waarde van 5 miljard 695 miljoen.
Het jaar 1999 werd gekenmerkt door de verkoop van enkele kleinere gebouwen.
DE PARTICIPATIES
Het geheel van onze participaties beloopt 9 miljard 277 miljoen op 31.12.1999.
In totaal bereiken onze beleggingen op 31.12.1999 een bedrag van 81 miljard 162 miljoen,
wat 91 % vertegenwoordigt van de activa van P&V COOP, die 88 miljard 992 miljoen Bef
bedragen.

BEHEERSVERSLAG

beheersverslag
Resultaten en verdeling
buiten luxemburgs beheer

Het boekjaar 1999 kenmerkt zich voor P&V COOP door de volgende algemene trends:

in de tak Leven :
Het globale incasso bleef quasi stabiel. Dit is een gevolg van een tweevoudige ontwikkeling : een
toename met 83,5 miljoen in Leven Individueel en een vermindering met nagenoeg 90 miljoen in de
Groepsverzekering, waar de omvang van sommige eenmalige premies het incasso fel laat fluctueren.
Omdat de technische kosten evenwel merkelijk zijn gedaald en de financiële resultaten uitstekend
zijn, sluit de tak met een resultaat van 4 miljard 330 miljoen.
Zoals we er in onze vorige jaarverslagen op hebben gewezen, heeft P&V - met goedkeuring van de
CDV - steeds een zeer omzichtig voorzieningsbeleid gevolgd, ten einde haar verbintenissen qua
rentevoet ten opzichte van de verzekerden Leven behoorlijk te waarborgen. Het Koninklijk Besluit
van 13 mei 1999 legt de verzekeraars nu strenge beperkingen op inzake de geoorloofde fiscale
voorzieningen. De waarschijnlijkheid van deze toekomstige fiscale last heeft ons ertoe genoodzaakt,
overeenkomstig de boekhoudregels, in de balans van 1999 een belangrijke voorziening in te schrijven
voor belasting op de wiskundige reserves.
in de takken Niet-Leven :
De vooruitgang van het Belgisch incasso bedraagt dit jaar 160 miljoen. De technische kosten nemen
toe, terwijl de bedrijfskosten verminderen. Mede dankzij de aanzienlijke toename van de financiële
resultaten, sluiten de takken BODR met een winst van 1 miljard 902 miljoen.
Samenvattend, onderscheidt het jaar 1999 zich door :
➢ een verbetering van de technische kosten met 276 miljoen,
➢ een vermindering van de bedrijfskosten met 172 miljoen,
➢ aanzienlijke meerwaarden op beleggingswaarden,
➢ een totaal financieel resultaat van 10 miljard 193 miljoen,
➢ een buitengewone voorziening van 3.261 miljoen voor belasting.
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beheersverslag p&v c.v.
resultaten
belgië ✛ luxemburg

Na toekenning van de winstdeelnemingen aan de verzekerden Leven, ten bedragen van 573
miljoen, belopen de resultaten in miljoen frank :

Belgisch beheer
- tak “Leven”
- tak “Niet-Leven”
- niet-technische resultaten

Luxemburgs beheer
TOTAAL

1999

1998

+ 4.329
+ 1.903
- 3.148

+ 909
- 118
+ 769

+64

+ 39

+ 3.148

+ 1.599

in miljoen
frank

Deze winst van 3 miljard 148 miljoen is
als volgt verdeeld :

3.070
78

Aan de reserve :
Aan de vennoten :

Eigen middelen

Op 31 december 1999 bedragen de eigen middelen van P&V Verzekeringen c.v. 9.934 miljoen,
die als volgt zijn samengesteld :
in miljoen
frank

- Kapitaal
- Wettelijke reserve
- Onbeschikbare reserve
- Vrijgestelde reserve

19
3
9.446
466

TOTAAL

9.934
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P&V Gemeenschappelijke Kas
Arbeidsongevallen

Op 31 december 1999 bereikt het totale incasso van de Gemeenschappelijke Kas 984 miljoen. Dit is
een stijging met 73 miljoen of 8 %.
Die nieuwe vooruitgang van het incasso doet zich zowel in de private sector voor, waar hij 560 miljoen
bedraagt (+ 13 %), als in de openbare sector, waar hij 425 miljoen beloopt (+ 2 %).
Deze prestatie is des te opvallender als men de scherpe concurrentie kent die in dit segment van de
verzekeringsmarkt heerst, wat leidt tot een nulgroei van het incasso, dat in 1999 op 38 miljard
stagneert.
De schadelast, voor interventie van de herverzekeraars, is sterk gedaald. De verbetering is vooral
voelbaar in de private sector en toe te schrijven aan het uitblijven van buitengewoon zware
schadegevallen, zoals we die de twee vorige boekjaren kenden.
De financiële opbrengsten zijn met 3 % toegenomen en belopen 376 miljoen.
De bedrijfskosten zijn goed onder controle en nog met 2 % verminderd : ze bedragen 115 miljoen.
Het boekjaar sluit met een positief resultaat van 139 miljoen.

In het raam van haar beleid van ristornering van de winsten aan de vennoten, heeft P&V
Gemeenschappelijke Kas dit saldo van 139 miljoen als volgt verdeeld :
➢ 46 miljoen aan de reserves,
➢ 93 miljoen teruggestort aan de vennoten.
Deze laatste 93 miljoen zijn als volgt opgesplitst :
- 50 % naar rata van de gestorte premies, zijnde een eerste ristorno van 4,9 %,
- 50 % naar rata van het verschil tussen de betaalde premies en de schadelast,
zijnde een tweede ristorno van 10,4 %.
De vennoot waarvan het contract tijdens het boekjaar met geen enkel schadegeval is bezwaard,
ontvangt dus een totale teruggave van de premie van 15,3 %.
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COMMERCIELE
ACTIVITEITEN

COMMERCIELE ACTIVITEITEN
Distributie van de producten van P&V Verzekeringen

De commerciële organisatie van P&V Verzekeringen België

De distributie van de verzekeringsproducten van P&V geschiedt via verscheidene kanalen. Het
overgrote deel wordt verspreid door een net van 83 plaatselijke agentschappen en 15 “antennes” die
ervan afhangen.
Dit streeknetwerk van 98 verkooppunten ressorteert onder een enkele distributiemaatschappij, de
n.v. P&V D.
Deze 98 verkooppunten, verspreid over het hele land, staan onder de leiding van 5 gewestelijke
directeurs en dekken volgende geografische streken :

Naast dit net, dat zich tot het grote publiek richt, beschikt de commerciële organisatie van P&V
tevens over specifieke verkoopkanalen:
➢ Twee teams gespecialiseerde verkopers waarvan één - P&V INSTELLINGEN - zich richt op
de markt van de gemeentebesturen en allerlei instellingen, en het andere - P&V BUSINESS de KMO/KMI’s prospecteert.
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➢ Een geheel van tussenpersonen, dat wordt gevormd door exclusieve zelfstandige agenten
en makelaars.

COMMERCIELE ACTIVITEITEN
belgië

Organisatie van de verkoop van de verzekeringsproducten
P&V
COÖPERATIE
SPECIFIC
INSURANCE

P&V GEMEENSCHAPPELIJKE KAS

ANDERE
MAATSCHAPPIJEN

EURESA-LIFE

P&V D n.v.
98
AGENTSCHAPPEN

ADVISEURS

VERZEKERDEN

Het personeel dat aan de agentschappen is verbonden (directeurs, adviseurs, technisch-commerciële
medewerkers) hangt af van een enkele distributiemaatschappij (P&V D n.v.). Het is over 5
gewestelijke directies verdeeld :

op 31-12-99

op 31-12-98

Vlaanderen
Antwerpen/Limburg/Waasland
Brussel/Vlaams-Brabant/Waals-Brabant/Namen
Henegouwen
Luik/Luxemburg

59
63
100
127
74

58
68
97
118
76

TOTAAL PERSONEELSBESTAND

423

417

Deze 423 leden van P&V D zijn samengesteld uit : 47 Agentschapsdirecteurs
243 Adviseurs
133 Technisch-commerciële medewerkers

Het is onloochenbaar dat de aanhoudende inspanningen die de laatste jaren werden gedaan om de
commerciële dynamiek van het belangrijkste verkoopnet van P&V te verstevigen, vruchten
afwerpen.
Hoewel het boekjaar 1998 een merkelijke heropleving van de aanbreng van nieuwe zaken kende,
werden de resultaten van die vooruitgang grotendeels ongedaan gemaakt door een te hoog aantal
opzeggingen. Zoals we er in ons vorig jaarverslag op wezen, was de noodzaak een actief beleid van
klantenbinding te voeren, overduidelijk.

27

PAGINA

COMMERCIELE ACTIVITEITEN

De resultaten van al deze maatregelen samen zullen zich pas geleidelijk in 2000 en 2001 doen voelen.
Toch blijkt het boekjaar 1999 reeds meer dan bemoedigend in de mate dat de opzeggingen met circa
15 % zijn verminderd.
In het net van P&V D n.v. handhaaft de productie per adviseur zich op een bevredigend peil
(ongeveer 4 miljoen). Jammer genoeg - met de opzeggingen vormt dit een ander zwak punt ! - wordt
onze algemene expansie door een tekort aan adviseurs afgeremd. Terwijl we over een bestand van
280 medewerkers zouden moeten beschikken, waarvan er permanent 250 operationeel zijn, tellen
we er eind 1999 slechts 243.
We hebben grote inspanningen geleverd op het vlak van de werving. Het personeelsverloop van
verkopers is evenwel zeer hoog en dit vooral onder de jonge adviseurs.
Onze voornaamste opdracht is dus tweeledig :
➢ het adviseursbestand stabiliseren,
➢ de wervingskosten van nieuwe klanten verminderen door er “totaalklanten” van te maken.
Een doorgevoerde communicatie en opleiding, alsmede de constante verbetering van onze
beheersmethoden zouden daartoe moeten leiden. Zoals trouwens ook de instrumenten die in 2000
in gebruik zullen worden genomen (callcenter, veralgemening van ICI, een nieuwe wijze van
communiceren, enz.). Ze zijn evenveel nieuwe hulpmiddelen voor het verkoopnet.
Naast haar vennootschap voor verkoop aan particulieren, beschikt P&V eveneens over
gespecialiseerde netten.
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P&V INSTELLINGEN
Dit net richt zich tot de openbare sector (gemeenten, provincies, enz.) en tot de verschillende
organisaties die uit de socialistische beweging zijn gegroeid.
De openbare sector vormt een nogal gesloten marktsegment dat de interesse opwekt van vele
operatoren, dankzij de mogelijkheden die door de nieuwe wet op de overheidsopdrachten worden
geboden. De tarievenslag en het opbod op de waarborgen, samen met de vaak weinig rooskleurige
situatie van de plaatselijke overheden, vormen een bedreiging voor de portefeuilles van traditionele
verzekeraars zoals P&V. Anderzijds, zijn de organisaties van de Socialistische Beweging (vakbonden,
ziekenfondsen, verenigingen) in autonome entiteiten verbrokkeld die verschillende benaderingen
vereisen.
De erosie van ons incasso - ten gevolge van premieverminderingen en verlies van klanten - heeft ons
ertoe aangezet een dynamischer beleid te voeren : meer prospectie, aanpassing van onze producten,
snelheid van onze prestaties.
P&V BUSINESS
Dit distributiekanaal richt zich tot de KMO’s die meer dan 5 personen tewerkstellen. De sector is in
volle uitbreiding en de concurrentie zeer hevig; onze naambekendheid is er nog altijd gering. We
ontwikkelen voor hen dan ook een bijzondere aanpak, die vooral op onze producten “Leven” mikt.
We werken steeds nauwer samen met het sociaal secretariaat van de Groep P&V (HDP).
❑❑❑❑

sociale balans

sociale balans
De Human Resources van de verzekeringspool van de P&V Groep

Op 31 december 1999 bedroeg het totale personeelsbestand van P&V COOP, P&V
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS, SPECIFIC INSURANCE, P&VD N.V. en het FILIAAL Luxemburg
1.069, tegen 1.052 eind 1998. Dit betekent een uitbreiding met 17 personen.

Dit aantal van 1.069 personen is als volgt verdeeld :

P&V Coop
P&V Gemeenschappelijke kas
Filiaal Luxemburg
P&V D n.v.
Specific Insurance

TOTAAL

530
24
80
423
12

50 %
2%
7%
40 %
1%

1.069

100 %

Onder deze 1.069 personen telt men 721 mannen (67,5%) en 348 vrouwen (32,5%).
Er is dus een lichte toename van het vrouwelijk personeel.
Bij de personeelsleden van de verzekeringsondernemingen van de Groep P&V die in België werken,
zijnde 989 personen, zijn er 639 Franstaligen (64,6 %) en 350 Nederlandstaligen (35,4 %).
Wat de opleiding betreft, zijn van de 554 medewerkers van P&V Coop en Gemeenschappelijke Kas
247 (43%) houder van een diploma hoger onderwijs (niet-universitair en universitair). Bij de 435
medewerkers van de n.v. P&V D bedraagt dit percentage 35 %.

De indeling van het personeel per leeftijdscategorie ziet er als volgt uit :

P&V n.v. en GK
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P&V D n.v.

jonger dan 25
van 25 tot 29
van 30 tot 34
van 35 tot 39
van 40 tot 44
van 45 tot 49
van 50 tot 54
van 55 tot 59
ouder dan 60

34
40
89
103
121
104
49
12
2

6%
7,2 %
16 %
18,6 %
22 %
18,1 %
8,8 %
2,2 %
0,4 %

28
95
92
52
64
47
33
11
1

6,62 %
22,46 %
21,75 %
12,29 %
15,13 %
11,11 %
7,80 %
2,60 %
0,24 %

TOTAAL

554

100,0 %

423

100,0 %

sociale balans
Opleiding, werving en selectie
in België

Opleiding

De strategische ontwikkeling van P&V, de stimulering van haar verkoopnet, de klantenaanpak, de
aanhoudende evolutie van de informatietechnologieën, zijn evenveel factoren die op alle vlakken van de
onderneming de vraag naar opleidingen, bijscholingen en opwaardering van bestaande kennis doen
toenemen.
Indien men bij deze algemene doch vitale eisen de bijzondere voegt, gegroeid uit de initiatieven die in
1999 binnen de Groep P&V werden genomen, krijgt men een idee van de omvang van de taken die de
Dienst Opleiding van het Departement Human Resources van P&V in het voorbije jaar heeft moeten
volbrengen.
Het programma van klantenbinding, de geïntegreerde commerciële informatica (ICI), de oprichting
van de callcenter, hebben het succes van de praktijkgerichte en op maat gesneden opleidingen
verstevigd. Deze bestrijken de meest verscheiden gebieden en richten zich zowel tot de externe
diensten als tot de diensten van het hoofdkantoor. Een korte opsomming :
➢ Algemene cursussen :
• communicatie met de klant en telefonisch onthaal voor de beheerders BODR ;
• sociaal management om een beter inzicht te geven in de sociale context van
de onderneming;
• voorbereiding van cursussen die worden gegeven in het raam van het paritair fonds
van de verzekeringssector (FOPAS).
➢ Opleidingen in verband met lopende projecten :
• klantenaanpak (programma klantenbinding) ;
• geïntegreerde commerciële informatica ;
• programma’s bestemd voor de toekomstige bedienden van het callcenter.
➢ Bijscholingsprogramma’s (individueel of in groep).
➢ Individuele didactische coachings voor specifieke materies (het woord nemen, rollenspel, enz.).
➢ Doorverwijzing naar opleidingen buiten de onderneming (taallessen, cursussen gegeven
door de CDV, enz.).
Uit bovenstaande beschouwingen en voorbeelden blijkt niet enkel de gestage toename van de
behoeften, doch ook de evolutie die het beroep van opleider kent. Deze moet steeds sneller voldoen
aan uiteenlopende vereisten. Om ze te kunnen voorvoelen en voorbereiden, moet hij zijn eigen
kennis onophoudelijk uitbreiden en vernieuwen.
Om met enkele cijfers te besluiten, geven we een uitvoerige staat van de opleidingsuren die door het
zevenkoppige team van instructeurs van P&V werden ten laste genomen.
Eigen opleidingen (P&V Coop en P&V D n.v.)
Ontwikkeling en actualisatie
Vormingen i.v.m. projecten
Didactische coachings en service
Andere externe opleidingen
Taallessen
CDV
Opleidingsprojecten

TOTAAL UREN

5.426
2.136
1.987
1.215
270
866
140
1.169

13.209
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sociale balans

Werving en selectie

Zoals in 1998, zag de Wervingsdienst van de Groep P&V zich geconfronteerd met de volstrekte
noodzaak de indienstneming van verkoopadviseurs voor P&V D n.v. te intensiveren, om het hoge
personeelsverloop op te vangen dat onze distributiemaatschappij kent.
Dit doel vormt een ware uitdaging op een arbeidsmarkt waar het aanbod, op dit vlak, steeds
vermindert.
Voor de werving dienen we dus steeds meer gerichte middelen aan te wenden : diversifiëring van de
wervingskanalen, alsmede een communicatiebeleid om het vaak negatieve beeld van het beroep op
te waarderen. De agentschapsdirecteurs worden nauw betrokken bij de werving en selectie.
Dit beleid, een echte wervingsmarketing, dat in 1998 werd ingevoerd en in 1999 verder ontwikkeld,
heeft volgende resultaten opgeleverd :
- aantal dossiers behandeld met het oog op een definitieve selectie : 282
- aantal interviews : 250
- aantal indienstnemingen : 108
Dit betrof enkel de externe commerciële diensten. Wat de interne diensten aangaat, werden 1.517
kandidaturen onderzocht. 192 ervan werden getest en geïnterviewd. Ze leverden uiteindelijk 62
aanwervingen op, waarvan 11 in het kader van de “jongerenstage”.
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bijlagen

bijlagen
participaties van P&V COOP

Verbonden ondernemingen

%
N.V. ACTEL DIRECT (BRUSSEL)
N.V. ACTEL DIRECT DIS (BRUSSEL)
CVBA AFSOC (BRUSSEL)
CVBA ASCO (BRUSSEL)
CVBA ASFISC (ST-MARTENS-LATEM)
N.V. BANQUE NAGELMACKERS 1747 (BRUSSEL)
CVBA BARSIS (AFSNEE)
N.V. BREY-FROY (ZAVENTEM)
P&V CAISSE COMMUNE (BRUSSEL)
CVBA CENTRE D’ACCUEIL “LES HEURES CLAIRES” (SPA)
C.V. EUCLIDES (BRUSSEL)
N.V. FINANCIÈRE GALILÉE (BRUSSEL)
SARL LUXLOGEMENT (LUXEMBURG)
N.V. NAGELMACKERS & CIE (BRUSSEL)
N.V. OUD GASTHUIS (BRUSSEL)
N.V. P&V DISTRIBUTION (BRUSSEL)
N.V. PVH (BRUSSEL)
C.V. P&V RÉASSURANCE (BRUSSEL)
C.V. RISK CONSULT (BRUSSEL)
N.V. ROYAL ASTRID (BRUSSEL)
N.V. ROYAL CENTER (BRUSSEL)
N.V. SERVICE CONSULT (BRUSSEL)
N.V. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LIÈGE (LUIK)
CVBA SORON (KNOKKE)
C.V. SPECIFIC INSURANCE (BRUSSEL)
C.V. UNION COOPÉRATIVE DE LIÈGE (LUIK)
N.V. WHITE PARK (BRUSSEL)
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71,2
100,0
99,7
99,9
99,6
64,1
98,5
85,0
71,8
92,3
63,0
100,0
100,0
99,0
100,0
100,0
1,4
97,9
100,0
58,6
100,0
100,0
99,7
99,2
100,0
70,0
100,0

bijlagen
DE STICHTING P&V

In 1997 besloot P&V een Fonds ter bestrijding van de uitsluiting op te richten, dat wordt beheerd in
de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Deze beslissing sloot aan op een lange sociale en
humanitaire traditie van onze maatschappij.
Trouw aan de coöperatieve waarden van solidariteit waarop ze is gegrondvest, zet P&V op die wijze
een beleid van winstdeling verder, dat ze al nagenoeg driekwart eeuw beoefent.
Het huidige Fonds, voorgezeten door professor Marc ELCHARDUS (VUB), heeft in een eerste fase
een som van 30 miljoen besteed aan de strijd tegen de uitsluiting.
Het project dat in 1998 op touw werd gezet, bestond uit drie luiken :
➢ Oprichting van een “jongerenparlement”, samengesteld uit 88 jongeren tussen 17 en 23 jaar. Na
5 zittingen heeft dit Parlement eind 1998 elf te steunen projecten geselecteerd (op een totaal
van 97 ingediende). De originaliteit van het initiatief school in het feit dat aan een panel, dat
sociologisch representatief was voor de jongeren, de zorg werd toevertrouwd te beslissen over
de prioriteiten die aan de strijd tegen de uitsluiting werden gegeven. Na lange debatten en
hoorzittingen met experts hebben de Parlementariërs geoordeeld dat de politieke uitsluiting
het belangrijkste probleem vormt, dat per slot van rekening bepalend is voor problemen als
werkloosheid, gezondheid en racisme.
➢ Het uitschrijven van een fotowedstrijd met als onderwerp de uitsluiting en de solidariteit.
➢ De organisatie te Vorst Nationaal (in oktober 1998), van een grootse muzikale improsessie
waarvan de inkomsten integraal bestemd waren om de steun van het Fonds ten voordele van
de bekroonde projecten te verhogen.
In de lente van 1999 kwam het Parlement opnieuw samen om de lopende projecten aan een eerste
evaluatie te onderwerpen. Begin 2000 zullen de jongeren de slotbalans van hun actie opmaken.
Anderzijds, is er op dit ogenblik een onderzoek aan de gang, uitgevoerd door studenten van de
Faculteit Sociologie van de VUB en onder leiding van Prof. Elchardus, naar de reële weerslag van de
deelname aan de actie van het Fonds P&V op het gedrag van de “jonge parlementariërs”.
Dit eerste initiatief van de Stichting P&V heeft ongetwijfeld talrijke jongeren in de mogelijkheid
gesteld het Belgische politieke raderwerk beter te begrijpen, hun visie op de maatschappelijke
problemen te verfijnen en hun eigen wens om politieke deelname te doorgronden.
Dankzij de aanzienlijke mediabelangstelling die ernaar uitging, werden bovendien zowel het grote
publiek als het beleid attent gemaakt op de wens en de bekwaamheid van de jongeren om zich in te
zetten voor een actief burgerschap.
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bijlagen
de partnerschappen van p&v

In de golf van fusies, overnamen en concentraties die de laatste jaren de Belgische verzekeringssector
heeft overspoeld, heeft P&V steeds getracht haar onafhankelijkheid te vrijwaren.
Ze is er zich echter bewust van dat dit niet kan indien ze geïsoleerd blijft op een markt die vrij
toegankelijk is voor een bikkelharde internationale concurrentie.
Ze heeft dan ook, enkele jaren geleden al, samenwerkingsverbanden en partnerschappen van
verschillende aard gesloten, op onderscheiden vlakken.
In België heeft ze met andere maatschappijen, waaronder OMOB en MEGA, een economisch
samenwerkingsverband gesloten, LEGIBEL, dat ernaar streeft in geval van autoschade omslachtige en
dure gerechtelijke procedures te voorkomen en de verzekerden rechtsbijstand te verlenen.
Doch dergelijke partnerschappen zijn vooral op internationaal en in het bijzonder op Europees vlak
ontwikkeld.
Operationeel maakt de groep deel uit van EURESA (www.euresa.com), een geheel dat heden uit 7
belangrijke coöperatieve en onderlinge verzekeringsmaatschappijen is samengesteld. (1)
EURESA, dat is opgericht om de verzekeringspool van de sociale economie te verstevigen, beschikt
over een tweevoudig werkinstrument : een financiële holding en een Europese economische
belangenvereniging.
De financiële holding is bestemd om Europese coöperatieve initiatieven te ondersteunen en kan
bogen op de oprichting en uitbreiding van 3 ondernemingen (TUW in Polen, SYNETERISTIKI in
Griekenland en EURESAP in Portugal).
De economische belangenvereniging van haar kant, heeft een aantal netwerk-groepen en task forces
ingesteld met welbepaalde bevoegdheden: producten en dienstverlening in de Levens- en Nietlevensverzekeringen, informatietechnologieën, beheerscontrole, kwaliteit, financiën, enz. Zo werken
specialisten in deze verschillende materies samen om nieuwe strategieën uit te dokteren.
Dergelijke uitwisselingen van ervaring en overleg hebben de aanzet gegeven tot realisaties waar P&V
nauw bij betrokken is, zoals EURESA LIFE in het Groothertogdom Luxemburg (vennootschap die
momenteel meer dan 6 miljard incasso boekt) en de bijstandsverlener IMA. Bovendien heeft P&V,
samen met MACIF en UNIPOL, de maatschappij ACTEL DIRECT opgericht voor de directe verkoop
in België.
De 7 vennootschappen die EURESA samenstellen, beoefenen alle verzekeringstakken en bereiken
meer dan 20 miljoen verzekerden; ze stellen 24.000 mensen te werk. Hun samengevoegd incasso
bedraagt 720 miljard Belgische frank (18 miljard euro).
Naast deze operationele partnerschappen, onderhoudt P&V eveneens nauwe betrekkingen met
internationale instellingen zoals de VERENIGING VAN EUROPESE COÖPERATIEVE EN
ONDERLINGE VERZEKERAARS (ACME) en het INTERNATIONAAL VERBOND VAN
COÖPERATIEVE EN ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN (FICMA) waarvan ze een
van de stichtende leden is.
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(1) MACIF en MAIF (Frankrijk), FOLKSAM (Zweden), UNIPOL (Italië), HUK COBURG (Duitsland) en LB GROUP (Denemarken).

bijlagen

De partners van P&V in EURESA
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jaarrekeningen
van de groep p&v
synthese

jaarrekeningen
in duizend
frank

P&V verzekeringsCoöperatie

Balans op 31 december 1999

1999

1998

Immateriële activa
Beleggingen
➢ Terreinen en gebouwen
➢ Ondernemingen en deelnemingen
➢ Overige financiële beleggingen
➢ Deposito’s bij cederende ondernemingen
Beleggingen tak 23
Deel van de herverzekeraars in de tech. voorzieningen
Vorderingen
Overige activabestanddelen
➢ Materiële activa
➢ Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen

1.002
81.162.450
5.694.897
9.277.943
66.009.358
180.252
46.942
1.265.012
3.149.023
1.593.446
169.698
1.423.748
1.773.684

1.224
73.131.137
6.084.719
8.999.885
57.869.833
176.700

TOTAAL

88.991.559

81.106.797

1999

1998

Eigen vermogen
➢ Kapitaal
➢ Reserves
Technische voorzieningen
➢ Voorziening voor verzekering Leven
➢ Andere voorzieningen
Technische voorzieningen tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen

9.933.883
19.332
9.914.551
70.889.914
56.926.116
13.963.798
46.942
4.089.845
724.366
2.888.461
418.148

6.880.324
19.332
6.860.992
68.872.187
55.352.709
13.519.478

TOTAAL

88.991.559

81.106.797

ACTIEF

Ingekorte versie van
de jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België en de griffie van
de handelrechtbank.
Het attest van de
jaarrekeningen werd
zonder reserves
afgeleverd door de
commissaris-revisor.

1.254.686
4.314.518
724.972
190.758
534.214
1.680.260

PASSIEF
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1.014.967
613.110
3.350.852
375.357

jaarrekeningen
in duizend
frank

Resultatenrekening op 31 december 1999

1999

1998

5.010.597
3.391.918
8.335
- 3.803.849
- 59.015
- 2.484.551
- 116.561
- 30.937

5.033.316
1.132.280
10.308
- 3.506.532
- 33.529
- 2.652.917
- 110.955
- 5.536

RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING 1.915.937

-133.565

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING
Verdiende premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

1999

1998

Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op belegging tak 23
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Winstdeling en ristorno’s
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op belegging tak 23
Overige technische lasten

3.751.079
7.432.688
2.058
5.480
- 3.488.064
- 1.641.602
- 116.146
- 1.003.031
- 437.737
- 29
- 74.395

3.784.052
5.194.592

RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

4.430.301

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

37
- 4.501.571
- 1.444.549
36.808
- 996.572
- 1.034.179
- 57.670

980.948

1999

1998

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat van de technische rekening niet-levensverz.
Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
➢ Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke lasten
Belastingen op het resultaat
➢ Resultaat van het boekjaar
Heffingen op de vrijgestelde reserves

1.915.937
4.430.301
1.029.653
- 1.132.493
235.186
6.478.584

- 133.565
980.948
1.287.174
- 827.617
255.304
1.562.243

- 3.347.491
3.131.093
16.441

- 29.476
1.532.767
65.765

TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

3.147.534

1.598.533
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gemeenschappelijke kas - Arbeidsongevallen

Balans op 31 december 1999

1999

1998

Beleggingen
➢ Ondernemingen en deelnemingen
➢ Overige financiële beleggingen
Deel van de herverzekeraars in de tech.voorzieningen
Vorderingen
Overige activabestanddelen
➢ Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen

6.139.991
41.317
16.098.674
329.622
92.140
11.533
11.533
268.551

5.624.089
41.637
5.582.452
383.473
174.171
11.117
11.117
269.412

TOTAAL

6.841.837

6.462.262

1999

1998

326.731
526
326.205
5.929.979
5.929.979
8.503
244.698
330.669
1.257

280.575
526
280.049
5.643.917
5.643.917
9.124
275.130
246.495
7.021

6.841.837

6.462.262

ACTIEF

Het attest van de
jaarrekeningen werd
zonder reserves
afgeleverd door de
commissaris-revisor.

PASSIEF
Eigen vermogen
➢ Kapitaal
➢ Reserves
Technische voorzieningen
➢ Andere voorzieningen
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL
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jaarrekeningen
in duizend
frank

Resultatenrekening op 31 december 1999

1999

1998

926.900
346.690
- 913.185
- 41.679
- 114.702
- 9.301
- 95.028

865.651
359.284
- 938.536
- 62.286
- 116.546
- 8.307
- 89.198

99.695

10.062

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING
Verdiende premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

1999

1998

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat van de technische rekening niet-levensverz.
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten
Overige kosten
Uitzonderlijke opbrengsten
➢ Gewoon resultaat voor belasting
Belastingen op het resultaat
➢ Resultaat van het boekjaar

TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

99.695
11.359
- 188
28.830
- 648
139.048
- 109
138.939

138.939

10.062
13.351
- 3.054
11.071
- 37
4.441
35.384
35.384

35.384
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P&V Herverzekering - Herverzekeringscoöperatie

Balans op 31 december 1999

1999

1998

1.430.909
84.732
1.138.554
71.740
90.182
107.110
151.729
151.729
11.109

1.807.322
276.966
1.306.904
223.453
89.699
92.026
115.088
115.088
23.727

1.791.039

2.127.862

1999

1998

ACTIEF
Ingekorte versie van
de jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België en de griffie van
de handelrechtbank.
Het attest van de
jaarrekeningen werd
zonder reserves
afgeleverd door de
commissaris-revisor.

Beleggingen
➢ Ondernemingen en deelnemingen
➢ Overige financiële beleggingen
➢ Deposito’s bij cederende ondernemingen
Deel van de herverzekeraars in de tech. voorzieningen
Vorderingen
Overige activabestanddelen
➢ Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen

TOTAAL

PASSIEF
Eigen vermogen
➢ Kapitaal
➢ Reserves
➢ Overgedragen winst
Technische voorzieningen
➢ Andere voorzieningen
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL
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209.712
105.482
93.695
10.535
1.022.898
1.022.898
4.321
64.079
454.515
35.514

168.156
105.482
93.695
- 31.021
986.730
986.730
5.207
65.590
898.999
3.180

1.791.039

2.127.862

jaarrekeningen
in duizend
frank

Resultatenrekening op 31 december 1999

1999

1998

555
233.315
- 34.490
- 1.103
- 8.213
- 34.057
- 48.067

9.035
102.765
- 13.234
- 12.200
- 113.270
- 856

107.940

- 27.760

1999

1998

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING
Verdiende premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Winstdeelnemingen en ristorno’s
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING
Premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

RESULTAAT VAN DE TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

3.375
3.902
- 34.190
- 40
- 395

- 27.348

1.112
1.158
- 113
- 1.201
-1

955

1999

1998

Resultaat van de technische rekening niet-levensverz.
Resultaat van de technische rekening levensverz.
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Andere producten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat

107.940
- 27.348
4.763
- 42.666
27
42.716
- 1160

- 27.760
955
45.568
- 23.849

TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

41.556

- 5.828

NIET-TECHNISCHE REKENING

- 5.086
- 742
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