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In onze vorige jaarverslagen richtten we de schijnwerper op de activiteiten van de agentschappen
van ons verkoopnet, de acties tot bestrijding van de
uitsluiting die door het Fonds P&V en nadien door de
Stichting P&V werden ondernomen, onze communicatiecampagnes, de callcenter (die nu Klantendienst
heet) en het Departement Informatica.
Voor deze editie hebben we een tip van de sluier
over het dagelijks leven in onze onderneming willen
oplichten.
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Woord van de voorzitter
van het directiecomité

De instorting van de beursmarkten – de zwaarste

We blijven dus in staat onze verbintenissen ten

van de afgelopen decennia - heeft haar weer-

opzichte van de verzekerden na te komen.

slag op de economische activiteiten, en meer
bepaald op de verzekeringssector, niet gemist.

Trouwens, ondanks het sombere boekjaar mogen
we ook gewag maken van enkele lichtpunten...

De roerende beleggingen zijn met meer dan de
helft in waarde gedaald. De financiële resultaten

In 2002 vond immers de invoering plaats, na

zijn ingezakt en de standvastigheid van de vast-

zorgvuldige voorbereiding, van een commerciële

goedmarkt heeft de algemene verslechtering niet

strategie die voornamelijk steunt op een nieuw

kunnen compenseren.

dienstverleningsmodel voor de cliënteel.

Bovendien zal de forse daling van de langeter-

Dankzij de organisatie die we aldus hebben

mijnrenten de volgende jaren de inkomsten uit

opgebouwd en mede door de omvang van onze

de vastrentende effecten (obligaties) aantasten

eigen middelen, zouden we zowel de huidige als

en een nog strenger beleid vereisen.

de toekomstige uitdagingen het hoofd moeten
kunnen bieden.

Het is dus niet verwonderlijk dat, zoals bij de
meeste andere bedrijven van de sector, de globale

Eens te meer hebben de situatie en de inge-

resultaten van P&V niet erg verheugend zijn. Ze

voerde organisatorische wijzigingen de volle

sluiten met een verlies van 123 miljoen EUR, wat

inzet van alle departementen van onze onder-

een achteruitgang is met circa 80 miljoen EUR

neming en van ons distributiefiliaal vereist.

tegenover verleden jaar. Deze verslechtering is
vooral te wijten aan een inkrimping van onze

Ik sta er dan ook op, namens mezelf en namens

financiële opbrengsten met nagenoeg 100 mil-

de bestuursorganen van P&V, alle medewerkers

joen EUR (voor meer bijzonderheden, zie blz 22).

oprecht te danken voor de inspanningen die
ze in een moeilijke algemene context hebben

Gelukkig blijven de latente meerwaarden, die

volbracht.

niet in onze rekeningen zijn opgenomen, hoger
dan de geleden verliezen.
Onze balansstructuur is bijgevolg solide en onze
solvabiliteitsmarge hoger dan de wettelijke eisen.
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P&V in het kort
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

Bijna een eeuw coöperatie

Een derde deel ten slotte, wordt uitgetrokken voor
sociale en humanitaire activiteiten, alsmede voor de

Trouw aan de stichtingswaarden

ondersteuning van initiatieven van algemeen nut.

De oorspronkelijke coöperatieve basiswaarden van de

Sociaal geëngageerd

e

PS in het begin van de 20 eeuw blijven nog steeds de
principes voor de huidige P&V : onderlinge hulpverlening,

Als coöperatie vindt P&V dat haar opdracht zich niet

solidariteit, verantwoordelijkheidszin, afwezigheid van

mag beperken tot het behartigen van de belangen van

winstbejag, het zoeken naar de beste service tegen de

haar verzekerden alleen. Ze wil haar betrokkenheid tonen

meest billijke prijs en, vooral, oog hebben voor de

met de problemen van de gemeenschap waarin ze haar

belangen van de gebruikers.

activiteit uitoefent.

Met haar trouw aan deze beginselen biedt P&V haar

Zo neemt P&V het voortouw in de meest verscheiden

cliënten de verzekering dat ze de bescherming genieten

gebieden, gaande van de ondersteuning van preventie-

die hun toekomt.

campagnes (gezondheid, verkeersveiligheid, milieu),
over educatieve projecten en de financiering van

Daar het nastreven van winst niet haar enig objectief is,

medische research tot de subsidiëring van derdewereld-

heeft ze ook voor een andere verdeling van het eventuele

projecten, enz.

bedrijfsoverschot gekozen.
Ten slotte heeft P&V een Stichting opgericht voor steun
Een deel ervan is uiteraard bestemd om de verbintenissen

aan initiatieven ter bestrijding van sociale uitsluiting. ❚

ten opzichte van de verzekerden na te komen en voortdurend nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om
de toekomst van de maatschappij te vrijwaren.
Een tweede deel wordt aan de verzekerden Leven en
Arbeidsongevallen terugbetaald, in de vorm van winstaandelen die traditioneel tot de hoogste van de markt
behoren.
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Samenstelling van
de bestuursorganen
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

Raad van Bestuur
Voorzitter
Guy PEETERS

Leden
Jean-Pierre BALAND
Francis COLARIS
Maurice CORBISIER
Bernard DE BACKER
Jacques FOREST
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD
Patrice ROLAND (*)
Gerard VAN ACKER (**)
Martin WILLEMS

Directiecomité
Voorzitter
Jacques FOREST

Leden
Jean-Pierre BALAND
Francis COLARIS
Martin WILLEMS

Commissaris
Francis WILMET

(*) is op 20 juni 2002 vervangen door Armel Dumortier
(**) is op 12 maart 2003 vervangen door Dirk Boogmans
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Synopsis van de resultaten
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
Cijfers in duizend EUR

2002

2001

P&V VERZEKERINGEN (*)
Activa

2.348.157

2.425.392

Uitgegeven premies

266.538

284.668

Financiële opbrengsten

128.959

229.450

Nettoresultaat van het boekjaar - 123.387

43.999

P&V GEMEENSCHAPPELIJKE KAS
Activa

193.313

182.776

Uitgegeven premies

25.767

24.673

Financiële opbrengsten

10.190

9.962

Nettoresultaat van het boekjaar

- 1.167

1.238

P&V HERVERZEKERINGEN (in run off)
Activa

47.136

49.189

31

37

Financiële opbrengsten

2.908

2.068

Nettoresultaat van het boekjaar

1.404

647

Uitgegeven premies

(*) Luxemburgs filiaal inbegrepen
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economische
en sociale context
▼
▼

Het jaar 2001 kenmerkte zich door een conjunctuuromslag,

▼

een inzinking van de technologiewaarden en een merke-

▼

lijke achteruitgang van de beurzen. Naar het einde van

▼

het boekjaar verslechterde de situatie bovendien ten

▼

gevolge van de gebeurtenissen van 11 september.

▼

Terwijl sommige waarnemers voor 2002 een hervatting

Deze situatie heeft uiteraard een weerslag gehad op

voorspelden, deed zich juist het tegenovergestelde voor.

de werkgelegenheid. Het werkloosheidscijfer kende de

De vertraging van de economie zette zich in de hele

grootste stijging van de afgelopen zeven jaar.

wereld nog meer door.
Desondanks doen de voornaamste economische indicaDe groei slabbakte ten gevolge van overproductie en

toren het bij ons beter dan in de meeste van onze buur-

een laag investeringspeil, dat door de woelige financiële

landen. De inflatie is teruggelopen : in 2002 bedroeg

markten helemaal niet werd gestimuleerd. De opeen-

ze slechts 1,6 %. De invoering van de Euro heeft evenwel

volgende rentedalingen hebben al evenmin tot een

geleid tot een merkelijke discrepantie tussen de gevoelde

heropleving aangezet.

inflatie en de daadwerkelijke prijsstijgingen.

Ofschoon ze zwaar werden getroffen, zijn de economieën

De openbare financiën zijn niet getroffen door deze

van de geïndustrialiseerde landen gelukkig niet in reces-

sputterende conjunctuur. De evenwichtige situatie die

sie geraakt. Noord-Amerika, dat 20 % van de wereld-

ze in 2000 hebben bereikt, houden ze nog steeds vol,

economie vertegenwoordigt, kende een inkrimping

ondanks de vertraging van de groei. Het bedrag van

van zijn export en investeringen. Zijn groeipotentieel is

de openbare schuld blijft echter hoog.

evenwel hoger gebleven dan dat van de meeste landen
De toename van de werkloosheid, waarover we het hier-

van de Eurozone.

boven hadden, maakt meer dan ooit acties noodzakelijk
Niettemin hebben de financiële stelsels in het algemeen

ten einde de structurele oorzaken van het werkgelegen-

flink weerstand geboden aan de schokken van de laatste

heidstekort in ons land aan te pakken.

jaren : conjunctuurdaling, roerende waarden in vrije val,
We besluiten dit korte overzicht met de Nationale Bank

instorting van de “nieuwe economie”, enz.

die er in haar laatste verslag op wijst dat de huidige
In België heeft de groei, die in 2001 van 4,4 % van het

economische en financiële malaise gepaard gaat met

bruto binnenlands product op 2,1 % teruggevallen was,

een gevoel van onveiligheid, dat vraagt om een beleid

een nieuwe achteruitgang gekend en bedraagt hij in 2002

dat stabiliteit biedt, de sociale samenhang bevordert en

nog amper 0,7 %. De economische vertraging, alsmede

het weerstandsvermogen van de economie tegenover

de onzekerheid die eruit voortvloeit, hebben geleid tot

onvoorziene externe storingen verhoogt.

een afname van de beleggingen, van het privé-verbruik
Er valt immers voor te vrezen dat dergelijke storingen ons

en van de netto uitvoer.

in de toekomst steeds minder bespaard zullen blijven. ❚
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De verzekeringssector
in België
▼
▼

Het boekjaar 2002 was ontegensprekelijk een van de

▼

slechtste, zoniet het slechtste van de afgelopen decennia.

▼
▼

Tot de jaren 2000 steunden de verzekeringsmaatschap-

▼

pijen op hun financiële producten en, meer bepaald,

▼

op hun roerende meerwaarden om de zwakke technische
resultaten in de branches Niet-Leven te compenseren.

zijn gekoppeld (tak 23) met nagenoeg 2 miljard EUR

Deze werden immers stelselmatig bezwaard door tarieven

zijn geslonken, wat een afname is met circa 32 %. Deze

die een steeds hardere concurrentie gevaarlijk naar bene-

achteruitgang werd opgevangen door een uitgesproken

den drukte.

vlucht in de verzekeringen met gewaarborgde rentevoet,
die veiliger worden geacht en die met 61 % vooruitgaan.

De instorting van de financiële markten, die in 2001 begon

De groepsverzekeringen hebben, van hun kant, ondanks

en zich in 2002 uitbreidde, heeft bijgevolg zwaar gewogen

het uitblijven van het lang verwachte nieuw wettelijk

op de evolutie van de sector en de eigen middelen van de

kader, een aanhoudende stijging van 9 % gekend.

ondernemingen aanzienlijk doen slinken.
In de verzekeringen Niet-Leven is het totaalbedrag van
Ofschoon de situatie op het vlak van de omzet positief is

het incasso met 7,2 % toegenomen, tegen 3 % in 2001.

gebleven, is dit lang niet het geval wat de rentabiliteit en

Deze verdubbeling is echter minder een weergave van

de solvabiliteit betreft. De aandelenportefeuilles hebben

een omzetgroei dan wel het resultaat van een aantal

bijna de helft van hun waarde verloren. De daling van de

tariefwijzigingen. Deze werden toegepast ten einde

totale activa van de verzekeraars wordt op zo’n 10 miljard

opnieuw te komen tot een meer realistisch premieniveau,

EUR (10 %) geraamd.

dat rekening houdt met de daling van de financiële
opbrengsten, de verslechtering van de verzekeringen

Doch deze verslechtering heeft de activiteiten Leven en

die bedrijven dekken en de stijging van de kosten van

Niet-Leven niet in dezelfde mate getroffen, zoals blijkt uit

herverzekering.

de cijfers van de BVVO, die uitgaan van een representatief
Voor het geheel van de tak motorrijtuigen, die aanzien-

staal van de sector.

lijke technische tekorten boekte, beliep de vooruitgang
van de premies 5 %.

Globaal genomen, bedraagt de nominale groei nagenoeg
2 miljard EUR en bereikt hij 22,4 miljard EUR. Wat een

In de tak brand en diverse risico’s bedroeg de globale

algemene verbetering is met 9 %.

premiestijging meer dan 12%, ten gevolge van de verIn de Levensverzekering van de particulieren beloopt de

strenging van de voorwaarden van de herverzekeraars

hoogte van het incasso circa 10 miljard EUR. Ten gevolge

na de aanslagen van 11 september 2001.

van de algemene economische context en de labiele
financiële markten, is het vertrouwen van de verzekering-

In de arbeidsongevallen ten slotte, bedraagt de groei

nemers in de beurzen geschonden. Het moet dan ook niet

ongeveer 3 %.

verbazen dat de producten die aan beleggingsfondsen
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• de wet van 2 augustus 2002 houdende hervorming van

Hier dient erop gewezen dat in de sector Niet-Leven nieuwe vormen van zware schadegevallen zijn opgedoken.

de financiële sector en die de integratie vooropstelt, in

Voortaan dienen we om te gaan met het probleem van

2004, van de Controledienst voor de Verzekeringen en

de dekking van bepaalde categorieën van risico’s zoals

de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in een

terrorisme, natuurrampen, schadegevallen die verband

Overheid van de Financiële Diensten, die onder toe-

houden met de nieuwe informatietechnologieën, enz.

zicht van de Nationale Bank zal staan.

Zoals de BVVO er in haar jaarverslag op attendeert, is

Andere kwesties zijn nog in bespreking

de situatie van de verzekeringssector tegenwoordig

en wachten op een definitieve regeling :

kwetsbaar. Er is nood aan maatregelen van structurele
aard ten einde eventuele nieuwe economische en

• de dekking van de gerechtskosten ;

financiële schokken op te vangen.
• de verzekerbaarheid van daden van zwaar terrorisme;

Dergelijke maatregelen zouden onder meer
• de verplichte dekking van de natuurrampen, waarover

betrekking kunnen hebben op :

men het al meer dan 10 jaar heeft.
• een hergroepering van de activiteiten;
Tot slot van dit overzicht van de Belgische verzekeringssector wijzen we erop dat de BVVO begin 2003, met het

• een nieuwe waardering van de risico’s niet-Leven ;

oog op de volgende wetgevende verkiezingen, een poli• een uiterst omzichtig beleid in Leven, met het doel de

tiek memorandum heeft gepubliceerd en aan de partij-

gevaarlijk geslonken veiligheidsmarges te bewaren,

verantwoordelijken voorgelegd. Deze tekst pleit voor een

gelet op de daling van de langetermijnrenten.

groter partnerschap tussen verzekeraars en overheid ten
einde het algemeen belang op het gebied van de
verzekeringen te vrijwaren. ❚

Op wetgevend vlak werd het jaar 2002 door
enkele positieve factoren gekenmerkt, zoals :
• het wetsontwerp voor de aanvullende pensioenen, dat
de toegang tot de tweede pijler voor alle werknemers
bevordert. Een dergelijke wet zou, zodra het fiscale
luik is vastgelegd, de verzekeraars in de mogelijkheid
moeten stellen zich toe te leggen op het beheer van
aanvullende pensioenregelingen;
• het wetsontwerp ter bestrijding van de niet-verzekering in de tak motorrijtuigen en de oprichting, te dien
einde, van een Tariferingsbureau;
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beheersverslag

Algemene activiteiten
▼
▼
▼

2001 was al geen gemakkelijk jaar geweest voor P&V; ook

▼

in 2002 kenden we een somber economisch klimaat, de

▼

instorting van de financiële markten en de sterke daling

▼

van de langetermijnrenten

▼

Evolutie van onze producten

Een grotere zelfdiscipline is bijgevolg onontbeerlijk. Dit
zowel op het gebied van het aanvaardingsbeleid - met
een incasso dat in verhouding tot de risico’s staat -, als

We beschouwen het als een volstrekte noodzaak onze pro-

op dat van de voorzieningen en de noodzaak onze kosten

ducten voortdurend aan te passen aan de behoeften van

te beheersen.

de consumenten.

Terzelfder tijd stellen de consumenten steeds hogere

In de Tak Motorrijtuigen

eisen ten opzichte van hun verzekeringsmaatschappij.
Een kwaliteitsvolle service, een vlugge reactie op hun

• In 2001 zijn we gestart met een werk van betekenis in

verzekeringsvragen en -problemen, alsmede een ruime

deze tak, waar de technische resultaten de laatste

beschikbaarheid van de verzekeraar, zijn terechte wensen

jaren aanzienlijk waren achteruitgegaan. Een verfijnd

van de klanten.

instrument voor het opsporen van risico’s maakt het
mogelijk de situatie van de klant in zijn geheel te

Al deze elementen zetten ons, meer nog dan voorheen,

bevatten en stelt verscheidene oplossingen voor

aan tot overleg en actie op het gebied van :

(nieuw contract, opzegging, verhoging van de franchise, afschaffing van waarborg, enz.).

• de commerciële strategie en haar uitvoering ;
• De saneringsmaatregelen hebben slechts 2 à 3 % van
• een kwalitatief productenbeleid ;

onze portefeuille Auto getroffen, wat een merkelijk
lager cijfer is dan dat van de overige maatschappijen.

• de versteviging van onze partnerschappen.

Onze technische resultaten in die branche zijn dan ook
verbeterd, doch recente ontwikkelingen hebben dit

Commerciële strategie

resultaat op het einde van het jaar bezwaard : de herziening van de indicatieve schaal van de rechters, de toe-

Een nieuw model van klantenservice werd ontworpen. De

name van de kosten van herverzekering sedert 11 sep-

adviseur bekleedt er nog steeds een belangrijke plaats, in

tember en een forse stijging van de herstellingskosten

nauwe complementariteit met een centrale dienst voor tele-

(vooral van het maakloon) voor het koetswerk.

fonisch onthaal, de Klantendienst (voor meer bijzonderhe-

In oktober 2002 (dus geruime tijd na onze concurren-

den, zie hoofdstuk « Commerciële activiteiten » op blz. 14).

ten) hebben we onze tarieven met 10 % verhoogd, wat

Dit model, dat sedert 2001 ter studie was, werd in 2002

sinds 1992 niet meer het geval was geweest voor de

operationeel. Voor de uitvoering ervan moest een beroep

bestelwagens en sinds 1994 voor de personenauto’s.

worden gedaan op de inzet van alle diensten van de

Voor 2003 wordt gewerkt aan een nieuw product Motor-

onderneming.

rijtuigen, met o.m. volstrekt originele tariefcriteria.
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In de Tak Brand
• Onze nieuwe woningverzekering Ideal Home heeft, van

Langs die weg kunnen we eveneens onze eigenheid van

bij haar lancering, de eerste plaats afgedwongen in de

coöperatieve verzekeraar beklemtonen.

rangschikking van het tijdschrift Budget & Recht van

(Voor meer bijzonderheden over de partnerschappen, zie

september. Ze beschikt over waarborguitbreidingen

blz. 36 van de Bijlagen).

om te voldoen aan de behoeften van de cliënteel en
om rekening te houden met de veranderde levenswijze.

D’leteren. Sedert het jaar 2000 werken we samen met

Zo bevat Ideal Home b.v. een dekking overstroming,

de invoerder van VW/Audi.

die nauw aanleunt bij het wetsontwerp voor de natuur-

De goede naam van de dienst Schadegevallen op het vlak

rampen. De lancering van dit product ging gepaard

van efficiency en snelheid van behandeling, heeft ons tal-

met een informatiecampagne en een marketingactie

rijke verzoeken om verzekering in die sector opgeleverd.

naar onze klanten en prospects toe.

Ten vervolge hierop hebben we een nieuw akkoord gesloten, nl. met Hertz Lease-Axus (zie blz. 37 van de Bijlagen).

In de Tak Leven
Rainbow ICT Services. Het partnerschap met D.V.V. binnen dit economisch samenwerkingsverband (ESV) wordt

• We hebben Ideal Cash Plan op de markt gebracht, een
nieuw product dat een alternatief biedt voor het

voortgezet. Ter herinnering, Rainbow is het resultaat van

gewone spaarboekje en inspeelt op een behoefte van

de samenvoeging van de centra voor dataverwerking van

de verbruikers : een kortetermijnbelegging, met een

beide ondernemingen. In 2003 zal Rainbow vermoedelijk

gewaarborgde rente, zonder risico en met een

worden uitgebreid met een derde partner (zie blz. 36 van

optimale beschikbaarheid.

de Bijlagen).
SEPIA. Dit is een ander voorbeeld van onze samenwerking

• Ten slotte, ondergingen de aanvullende verzekeringen
AVRI (Aanvullende Verzekering van het Risico Invali-

met D.V.V. Deze coöperatie heeft tot doel de extralegale

diteit) en AVRO (Aanvullende Verzekering van het

pensioenstelsels te beheren. Een eerste contract met de sec-

Risico Ongeval) in april een grondige facelift en wer-

tor FEDERAUTO is getekend. We wachten op de afkondiging

den ze verrijkt met niet te verwaarlozen troeven :

van de wet en van de uitvoeringsbesluiten om met de ope-

uniformering van de algemene voorwaarden en van

raties te starten (zie blz. 37 van de Bijlagen).

de aanvaardingscriteria voor AVRI en Gewaarborgd
Inkomen, minder uitsluitingen voor bepaalde sporten,

IMA Benelux. P&V vertrouwt haar bijstandverlening toe

nieuwe vergoedingsminima en -maxima, enz.

aan IMA (Inter Mutuelles Assistance), de nummer 1 van
de Europese bijstand, die is opgericht door grote Franse

Versteviging van

onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Om het hoofd te

de partnerschappen

bieden aan de uitbreiding van haar activiteiten heeft IMA
in 2001 te Luik een filiaal IMA Benelux geopend. In dit

Partnerschappen aangaan die onze verworven ervaring

verband wijzen we erop dat de waarborg Bijstand die

verruimen en onze klanten kwaliteitsservice bieden, maakt

door P&V -IMA wordt aangeboden, over de beste prijs-

deel uit van een lange traditie van onze maatschappij.

kwaliteitverhouding op de markt beschikt. ❚
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Commerciële activiteiten
▼
▼

NIEUW SERVICEMODEL

▼
▼

De Klantendienst

▼
▼

Onze callcenter werd omgevormd tot Klantendienst. Zijn

▼

rol : de meeste binnenkomende oproepen onmiddellijk

▼

beantwoorden. Zes cellen (drie Nederlands- en drie
Franstalige), die bemand zijn met gespecialiseerde

wordt bevrijd, kan hij zich toeleggen op de verkoop,

medewerkers, beantwoorden de telefoons aangaande :

adviesverstrekking en prospectie.

• dienst en verkoop BODR ;

De agentschappen van P&V D

• schadegevallen BODR ;

De verzekerden worden voortaan aangemoedigd om de
Klantendienst te bellen. De rol en de taak van de agent-

• dienst Leven.

schappen van ons verkoopnet moeten dus evolueren.
Hun aantal is teruggebracht tot 40. Het agentschap is een

De Klantendienst is in staat de vragen om inlichtingen

logistieke basis geworden waar de adviseurs de nodige

te beantwoorden over de lopende contracten, adres-

ondersteuning vinden voor hun activiteiten.

wijzigingen te noteren, waarborgen toe te voegen, een

De positionering op de KMO’s

duplicaat of een attest af te leveren… Hij kan eveneens
onmiddellijk schadedossiers auto en brand openen. Hij
kan afspraken maken met de expert, de administratieve

Sommigen van onze adviseurs zullen een deel van hun

inspecteur of de erkende garage. Hij heeft bovendien

verkoopinspanningen centreren op de zelfstandigen en

toegang tot de agenda van de adviseurs en kan voor de

KMO’s. Het team van P&V Business staat nu ter beschik-

klant een afspraak vastleggen. De adviseur wordt ook

king van de adviseurs die zich op dit klantensegment

op de hoogte gehouden van alle stappen die deze dienst

richten. Verschillende middelen zijn hiervoor aangewend :

voor een van zijn klanten heeft ondernomen, ten einde

opleiding, prospectie, technische ondersteuning, synergie

de complementariteit tussen klantendienst en adviseur

met andere operatoren, zoals HDP, enz.

te optimaliseren.

DE OVERIGE DISTRIBUTIEKANALEN
Om het hiermee gepaard gaande intensievere telefoonverkeer aan te kunnen, heeft de Klantendienst een beroep

Ons voornaamste en klassiek distributiekanaal blijft ons

gedaan op nieuwe medewerkers, wat de bezetting op een

filiaal P&V Distributie. We beschikken evenwel over nog

vijftigtal personen brengt.

andere entiteiten.

In aansluiting op het grondig beraad over onze com-

P&V Instellingen. Dit gespecialiseerd kanaal richt zich

merciële strategie, hebben we dus een nieuw model

tot de openbare sector en tot verschillende organisaties

van dienstverlening uitgewerkt. Nu de adviseur door de

en instellingen (vakbonden, ziekenfondsen, coöperaties,

Klantendienst van een aantal administratieve karweien

verenigingen, enz.).
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De openbare sector is een steeds concurrerender markt

DE COMMERCIËLE RESULTATEN

geworden. De tarievenslag en het opbod op de premies
zijn evenveel concurrentiefactoren die de portefeuilles

Op 31 december 2002 bedraagt het globaal incasso

bedreigen en de rentabiliteit van de verrichtingen in

van P&V Coop (met inbegrip van het filiaal in het Groot-

gevaar brengen.

hertogdom Luxemburg), in uitgegeven premies vrij van
annuleringen, 266,5 miljoen EUR.

P&V Business, waarover we het al eerder hadden. Het
inspecteursteam dat de adviseurs van het verkoopnet

Dit resultaat betekent een achteruitgang met 18,5 miljoen EUR

bijstaat voor de cliënteel van zelfstandigen en KMO’s,

ten opzichte van het incasso van 2001, dat 285 miljoen EUR

bestaat uit 4 inspecteurs (twee voor BODR Ondernemin-

beliep. We dienen er evenwel op te wijzen dat dit laatst-

gen en twee voor Leven Ondernemingen).

genoemde bedrag werd beïnvloed door een uitzonderlijke
premie van 25 miljoen EUR in de groepsverzekering (zie
volgende bladzijde). ❚

Specific Insurance & Risk. Deze makelaarsvennootschap,
die van P&V afhangt, stelt de dekking voor van specifieke
risico’s die door onze verschillende verkoopnetten worden
geprospecteerd en die P&V Verzekeringen niet direct kan
overnemen.
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Resultaten
van de tak leven
▼
▼

BELGISCH BEHEER

▼
▼

Incasso en resultaten

▼
▼

Op 31.12.2002 bedraagt het globale incasso directe zaken

▼

van de Tak Leven 93.097.035 EUR.
Deze vermindering van het incasso met 22% ten opzichte

▼

van verleden jaar is nagenoeg uitsluitend toe te schrijven

▼

aan de niet-verlenging van een enige premie groepsverzekering, die werd geboekt voor het jaar 2001.

Winstdeelnemingen

Het incasso van de activiteit Tak 23 kent een sterke terug-

P&V kent voor het boekjaar 2002 een winstdeelneming

val ten gevolge van de verdwijning van de productie die

van 1 % toe aan de contracten met een gewaarborgde

werd aangebracht door de Bank Nagelmackers, enerzijds,

rentevoet van 3,75 %, die voldoen aan de criteria om

en het uitermate slechte beursklimaat, anderzijds.

grote winstdeelneming te genieten.

Daarentegen, is het incasso van de flexibele Tak 21 -producten in Leven Individueel toegenomen met 80 % en

Aan de contracten Ideal Cash Plan zal een winstdeelne-

bereikt het 7.545.724 EUR.

ming van 0,25 % worden toegekend.

We sluiten het boekjaar 2002 van de Tak Leven – Belgisch

In 2002 heeft P&V aldus een bedrag van 1.978.512 EUR

beheer – met een resultaat van -57.295.968 EUR, na over-

aan de winstdeelnemingen toegewezen. ❚

dracht van 17.300.000 EUR van het Fonds voor toekomstige
toewijzingen.
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Resultaten
van de tak niet-leven
▼

BELGISCH BEHEER

▼
▼

Tak Motorrijtuigen

▼
▼

Het incasso. De uitgegeven premies stijgen met

▼

5 % in vergelijking met het vorige boekjaar en bereiken

▼

75,1 miljoen EUR.

▼
▼

Het resultaat. Ondanks de bemoedigende resultaten
op het vlak van de schadelast en de bedrijfskosten,
sluit de tak motorrijtuigen met een verlies van circa

Het resultaat. De instorting van de financiële opbrengsten

23 miljoen EUR, dat hoofdzakelijk te wijten is aan de

heeft uiteindelijk weinig weerslag gehad op het bedrijfs-

sterke achteruitgang van de financiële resultaten.

resultaat van de tak. De ratio van de bedrijfskosten verbetert enigszins. De verklaring voor het verliessaldo
(- 10,3 miljoen EUR) moet ongetwijfeld bij de schadelast

Tak Overige Verzekeringen Gemeen Recht

worden gezocht, die ten gevolge van enkele zware schaHet incasso. Het incasso handhaaft zich in de particuliere

degevallen in de ondernemingsrisico’s bijzonder ramp-

risico’s en gaat vooruit in de risico’s “Ondernemingen en

zalig was.

instellingen”. In totaal bereikt het 21,7 miljoen EUR, wat
een groei is met 5,7 %.

De ontvangen herverzekering BODR

Het resultaat. De tak kenmerkt zich door belangrijke

Het bedrijfsresultaat van de ontvangen herverzekeringen

voorzieningen voor schadegevallen; ze is dus bijzonder

van BODR-verrichtingen is juist in evenwicht, terwijl

gevoelig voor de bruuske instorting van de financiële

het boekjaar 2000 nog sloot met een verliessaldo van

opbrengsten. Bovendien hebben enkele zware schade-

nagenoeg 4 miljoen EUR en 2001 met -0,6 miljoen EUR. ❚

gevallen, die zich in 2002 hebben voorgedaan of werden
geherwaardeerd, de schadelast danig verzwaard. Tot
slot boekt de tak een verlies van 19,6 miljoen EUR.

Tak Brand – Diverse Risico’s
Het incasso. De daling van de portefeuille in de gewone
risico’s blijft aanhouden, maar dankzij de automatische
indexering van de verzekerde kapitalen en de dekkingen
van risico’s van ondernemingen en instellingen, zet het
incasso zijn groei verder (+ 6,8 %) en bereikt het 50,7 miljoen EUR.
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P&V Luxemburg
▼
▼
▼

De internationale activiteit in het stelsel
van de vrije dienstverlening (VDV)

Nationaal juridisch kader

De terugloop van de VDV in de levensverzekering, die al in

De nationale activiteit heeft geen aanleiding gegeven

2001 werd geconstateerd, heeft zich in 2002 nog verscherpt.

tot opmerkelijke gebeurtenissen, afgezien van de verdui-

De vooruitzichten laten een nieuwe vermindering met 20 à

delijkingen die zijn aangebracht aan het nieuwe stelsel

30% verwachten, tegen 10% vorig jaar. De hoge groeicijfers

van “voorzorg-ouderdom”. Bij het verstrijken van de

(van 1990 tot 2000 gemiddeld 35%) lijken definitief tot het

financiële spaartermijn moet 50 % van het opgebouwde

verleden te behoren. Dit is het gevolg van de buitenge-

kapitaal verplicht in een lijfrente worden omgezet. De

wone instorting van de beurs in 2002. Het hele financieel

uitgestelde bepaling van het omrekeningscijfer tot op de

centrum van Luxemburg heeft de klap geïncasseerd.

vervaldatum van deze rente en het gebruik van prospectieve sterftetafels zouden de verzekeringsmaatschappijen

De nationale activiteit

moeten behoeden voor het risico dat de stijgende levens-

Europees juridisch kader

duur voor de verzekeraars inhoudt.

In 2002 werd het juridisch kader aangevuld met een nieuw
reglement ten einde rekening te houden met de Europese

Activiteit van het filiaal

richtlijnen betreffende de solventiemarge van de verzeke-

De Luxemburgse markt werd gekenmerkt door een stelsel-

ringsondernemingen.

matige campagne van wegkoping van commerciële

De omzetting van de vierde richtlijn over de motorrij-

krachten door een maatschappij die aanwervingsproble-

tuigenverzekering zal pas in 2003 beëindigd zijn. Deze

men had. In 2002 deden eveneens de eerste “light” pro-

richtlijn verplicht elke verzekeraar een vertegenwoordiger

ducten hun intrede, met een scherpe prijs maar met lichte

aan te stellen die belast is met de schaderegeling in elke

waarborgen.

lidstaat van de Europese Unie. Paradoxaal genoeg zou,

Ofschoon onze commerciële activiteit hieronder te lijden

zoals de richtlijn is opgemaakt, ons Luxemburgs filiaal

had, bedroeg de groei van de premies Leven 6,8% en die

niet kunnen optreden als onze vertegenwoordiger voor

van de premies niet-Leven 10,2% (tegen respectievelijk

de tak motorrijtuigen in het groothertogdom. De vijfde

4,6% en 14,4% een jaar eerder). De geringe stijging van de

richtlijn, die in opmaak is, zal dit gelukkig verhelpen.

premies niet-Leven is te verklaren door het uitblijven van

In dit verband wijzen we erop dat ons filiaal o.m. MACIF

een tariefverhoging in 2002.

en HUK vertegenwoordigt. De activiteit van vertegen-

Daar onze effectenportefeuille hoofdzakelijk uit vastrenten-

woordiging maakt 40 % uit van de activiteit van zijn

de waarden bestaat, heeft de val van de beursmarkten

dienst schadebeheer B.A. Auto. Dit hoeft niet te verwonde-

geen negatieve weerslag gehad op ons financieel resultaat.

ren zo men weet dat b.v. de grensarbeiders, die bij MACIF

In totaal sluit P&V Luxemburg het boekjaar met een tech-

zijn verzekerd en iedere werkdag naar Luxemburg rijden,

nische winst van 2,2 miljoen EUR, waarvan 1,3 miljoen voor

driemaal talrijker zijn dan de eigen verzekerden van ons

het beheer Leven en 0,9 miljoen voor het beheer niet-Leven.

filiaal.

Na toerekening van het niet-technisch resultaat, bedraagt

We maken er eveneens attent op dat de Luxemburgse en

de uiteindelijke winst 1,5 miljoen EUR tegen 1,4 miljoen

Franse overheden de enige zijn die zich blijven verzetten

vorig boekjaar.

tegen de afschaffing van het eenvormig bonus-malusstelsel. Sedert het begin van het jaar is de zaak bij het

Het resultaat 2002 was bijgevolg het beste dat ons

Europees Gerechtshof aanhangig gemaakt.

filiaal sedert zijn oprichting heeft gekend. ❚
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De beleggingen
België - Luxemburg
▼
▼

2002 is een ontgoochelend jaar geweest voor het rende-

▼

ment van onze beleggingen in aandelen. Terwijl we twee

▼

opeenvolgende jaren van daling achter de rug hebben,
werd het vertrouwen van de beleggers nogmaals geschokt

▼
▼

door opeenvolgende tegenvallers.

▼
▼

Een aantal ervan hebben vele beleggers ertoe aangezet

De portefeuille hypothecaire leningen

geen aandelen meer te kopen en hun toevlucht te zoeken
tot :

Deze portefeuille had, op 31 december 2002, een boek• beleggingen in obligaties met een laag rendement ;

waarde van 275 miljoen EUR, wat een stijging is met
28 miljoen EUR.

• vastgoedbeleggingen ;

De vastgoedportefeuille
• beleggingen in converteerbare obligatiefondsen.
Onze gebouwenportefeuille had op 31 december 2002
Dit geheel van omstandigheden bracht voor P&V het vol-

en na afschrijvingen, een waarde van 136 miljoen EUR

gende mee :

De participaties
De effectenportefeuille
Onze participaties vertegenwoordigden op 31 december
2002 een som van 339 miljoen EUR.

De obligatieportefeuille had op 31 december 2002 een
balanswaarde van 579,2 miljoen EUR en een marktwaarde
van 606 miljoen EUR.

De twee belangrijke overdrachten waarvan sprake verleden jaar, met name de aankoop van de vennootschap

De aandelenportefeuille had op 31 december 2002 een

Vilvo Invest en de overname van de Bank Nagelmackers

balanswaarde van 436 miljoen EUR en een marktwaarde

door de Groep Delta Lloyd, hebben in 2002 hun invloed

van 512 miljoen EUR.

op deze portefeuille nog verder doen gelden.

Ons aandeel in de beleggingspools bedraagt 69,3 miljoen EUR.

De waarde van de diverse overige beleggingen beloopt
242 miljoen EUR.

In totaal vertegenwoordigen onze beleggingen in effecten
In totaal bereiken de beleggingen van P&V Verze-

1.084 miljoen EUR.

keringen (België en Luxemburg) op 31 december 2002
een bedrag van 2.076 miljoen EUR.
Dit bedrag vertegenwoordigt 88,4 % van de activa van
P&V Verzekeringen, die 2.348 miljoen EUR belopen. ❚
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De resultaten
▼
▼
▼

Na afloop van een van de moeilijkste boekjaren die onze

▼

onderneming heeft gekend, bedraagt het globaal incasso

▼

van de c.v. P&V Verzekeringen – Belgisch en Luxemburgs
▼

beheer samen – iets meer dan 266 miljoen EUR. Dit is een

▼

vermindering met 18 miljoen EUR in vergelijking met het

▼

vorige boekjaar.

▼

Deze achteruitgang met 6 % van onze omzet is vooral te

Eigen Middelen

wijten aan de tak Leven waar het incasso in 2001 door een
enige premie van 25 miljoen EUR in de groepsverzekering

Op 31 december 2002 zijn de eigen middelen van de c.v.

werd beïnvloed. Het incasso van de tak Leven (particu-

P&V Verzekeringen geslonken van 306.355.072 EUR tot

lieren en groepsverzekering) is dan ook van 129 miljoen EUR

182.586.740 EUR en zijn ze als volgt samengesteld :

teruggevallen op 103 miljoen EUR. Ondanks dit resultaat
waren we in staat de verzekerden op het leven een winst-

➣ Kapitaal

483.541 EUR

deelneming van 2 miljoen EUR toe te kennen, waarmee we

➣ Reserves

182.103.199 EUR

een rentevoet van 4,75 % handhaven.

waarvan
Wettelijke reserve

74.028 EUR

In de tak niet-Leven kent het incasso een vooruitgang

Onbeschikbare reserve

172.359.175 EUR

van iets meer dan 5 % en bereikt het 163 miljoen EUR.

Vrijgestelde reserve

9.669.996 EUR

De technische resultaten blijven in het geheel bevredigend, maar zowel in de ene als in de andere tak hebben

Activa

de zwakke financiële opbrengsten ten gevolge van de
instorting van de beursmarkten, een bedrijfsverlies tot

De activa van P&V Verzekeringen bedragen eind 2002

gevolg. Dit beloopt 52 miljoen EUR in niet-Leven en

2.348.157.000 EUR (voor meer bijzonderheden, zie blz. 42

56 miljoen EUR in Leven.

en 43) ❚

Na toekenning van de winstdeelneming aan de levensverzekerden (1.978.512 EUR) en overboeking van 17.300.000 EUR
van het Fonds voor toekomstige toewijzingen (*) sluit het
boekjaar 2002 met een verlies van 123.387.000 EUR.

(*) Fonds waarvan de verdeling, hetzij aan de verzekerden hetzij aan de
aandeelhouders, bij de sluiting van het boekjaar nog niet is bepaald.
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gemeenschappelijke kas

P&V gemeenschappelijke kas
arbeidsongevallen
▼
▼

Het incasso van het boekjaar 2002 bedraagt 25.767.474 EUR,
wat een verhoging is met 4 % ten opzichte van verleden

▼
▼

jaar. De private sector groeit met 6 %; de openbare met

▼

3 %.

▼
▼

De druk op de prijzen in de « Openbare sector » heeft,

▼

samen met de achteruitgang van de financiële op-

▼

brengsten, deze tak structureel verlieslatend gemaakt.
Het boekjaar sluit met een verlies van 1.166.938 EUR, dat
Wat de « private sector » aangaat, heeft P&V Gemeen-

vooral aan de openbare sector is toe te schrijven. Het lichte

schappelijke Kas besloten geen dossier voor tariefver-

verlies van de private sector (425.883 EUR, nog geen 3 %

hoging in te dienen voor het jaar 2003 en dit, in tegen-

van het incasso) is enkel te wijten aan de verhoging, deels

stelling tot het beleid dat de meeste andere verzekeraars

opgelegd bij Koninklijk Besluit, van onze voorzieningen.

volgen.

Het is hun peil dat borg staat voor de solvabiliteit van
P&V Gemeenschappelijke Kas. ❚

De financiële opbrengsten hebben de dalende trend
ingezet, die zich zal voortzetten op het tempo van de
vervaldagen van onze obligatieportefeuille en de ermee
gepaard gaande herbeleggingen. De algemene onkosten
en commissielonen, die in de openbare sector goed onder
controle blijven, nemen evenwel sinds 2001 in de private
sector geregeld toe.
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herverzekering

P&V herverzekering
-in run off▼
▼

De technische resultaten van de vennootschap zijn goed.

▼
▼

Ze zijn het gevolg van de informatie en waarderingen

▼

van de cederende maatschappijen.

▼
▼

Zoals we er reeds in ons activiteitenverslag 2001

▼

op wezen, blijft de toekomstige evolutie van P&V
Herverzekering gekoppeld aan de evolutie van de

instorting van de financiële opbrengsten – sluit met een

dossiers APH (asbestose, pollutie, gezondheid) in

netto resultaat van 1.404.000 EUR, d.i. een verbetering

de Verenigde Staten. Dit jaar constateren we een

met 757.000 EUR.

stabilisering van de ramingen.
Deze winst van 1,4 miljoen EUR wordt integraal aan de
Het boekjaar 2002 van de herverzekeringsmaatschappij

reserve toegewezen, wat de eigen fondsen van P&V

– waarvan de activiteiten niet zijn getroffen door de

Herverzekering op 12.301.000 EUR brengt. ❚
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bijlagen

Verzekeringspool p&v
▼
▼

Human Resources

▼
▼

Het personeelsbestand van P&V Verzekeringen, P&V

▼

Distributie, P&V Gemeenschappelijke Kas, Specific Insu-

▼

rance & Risk en het filiaal in het Groothertogdom Luxem-

▼

burg bedroeg, op 31 december 2002, 1.021 personen (of

▼

996 voltijdsequivalenten – VTE).
Het personeel van de verzekeringsondernemingen van
Van deze 1.021 personen zijn er 699 mannen (68,5 %) en

de Groep P&V dat in België werkt (d.i. 932 medewerkers)

322 vrouwen (31,5 %).

bestaat uit 597 Franstaligen (64,1 %) en 335 Nederlandstaligen (35,9 %).

Dit personeelsbestand is onder de verschillende eenheden
Wat de opleiding betreft, zijn iets meer dan de helft

van de Groep P&V als volgt verdeeld :

van de medewerkers (52,7 %) van de zetel (P&V VerzeP&V Verzekeringen

544

(524,3 VTE)

keringen, Gemeenschappelijke Kas, Specific Insurance &

P&V Distributie

359

(357,2 VTE)

Risk), houder van een diploma hoger onderwijs (niet-uni-

25

(24,4 VTE)

4

(3,1 VTE)

89

(87 VTE)

P&V Gemeenschappelijke Kas
Specific Insurance & Risk
Filiaal Luxemburg

versitair of universitair). Bij de medewerkers van P&V
Distributie bedraagt dit percentage 39 %.

Indeling van het personeel per leeftijdscategorie

Leeftijd

P&V D

Totaal

Jonger dan 25 jaar

19

3,32 %

25

6,96 %

44

4,72 %

Van 25 tot 30 jaar

62

10,82 %

59

16,43 %

121

12,98 %

Van 30 tot 35 jaar

87

15,18 %

63

17,55 %

150

16,09 %

Van 35 tot 40 jaar

81

14,14 %

60

16,71 %

141

15,13 %

Van 40 tot 45 jaar

101

17,63 %

53

14,76 %

154

16,52 %

Van 45 tot 50 jaar

110

19,20 %

47

13,09 %

157

16,85 %

Van 50 tot 55 jaar

71

12,39 %

23

6,41 %

94

10,09 %

Van 55 tot 60 ans

37

6,46 %

26

7,24 %

63

6,76 %

Ouder dan 60 jaar

5

0,87 %

3

0,84 %

8

0,86 %

573

100 %

359

100 %

932

100 %

Totaal
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Reorganisatie van de werktijd

Recrutering en opleiding

In het sectoraal akkoord 1999-2001 was de invoering

De laatste jaren kent de verzekeringssector moeilijkheden

bedongen van alternatieve werkschema’s voor alle maat-

om personeel te werven. Verscheidene redenen liggen

schappijen die deel uitmaken van het Paritair Comité 306.

hieraan ten grondslag :

In de eerste plaats wijzen we erop dat deze enkel gelden

• de problemen van de arbeidsmarkt in het algemeen

voor de werknemers van het hoofdkantoor van P&V, die

om commerciële krachten te vinden ;

hun aankomst- en vertrekuren door de prikklok moeten
laten registreren.

• het beeld dat het grote publiek van de verzekeringssector heeft en de eisen van het beroep van verzeke-

Concreet gaat het niet om een werktijdvermindering

raar ;

doch om een andere indeling van de werkuren. Het doel
is beroeps- en privé-leven beter op elkaar af te stemmen,

• het grote personeelsverloop onder de verkopers, ten

zodat iedere werknemer over meer tijd beschikt voor zijn

gevolge van dit tekort aan arbeidskrachten.

gezin.
Om een oplossing te vinden voor deze problemen van
Het personeel kon kiezen uit drie formules :

indienstneming, heeft het Departement Human Resources
in 2001 in verscheidene media een gerichte aanwervings-

• de status quo, of een wekelijkse arbeidsduur van 37

campagne gevoerd. Het succes bleef niet uit en de gevol-

uur, verdeeld over 5 dagen, zijnde 7.24 u per dag ;

gen hebben zich vlug doen voelen, meer bepaald met een
aanzienlijke verhoging van het responscijfer. Van 607

• een formule van 9 dagen op 10, met om de 10 dagen 1

kandidaturen in 2000, zijn we gestegen tot 1.530 in 2001

niet gewerkte dag, zijnde 8.02 u per dag ;

en 1.971 verleden jaar.

• en een formule van 14 dagen op 15, met 1 niet gewerkte
dag om de 15 dagen, zijnde 7.45 u per dag.

Louter in termen van selectie, heeft P&V Distributie in
2002 113 nieuwe adviseurs aangeworven. In twee jaar
tijd zijn dus zo’n 200 adviseurs in dienst genomen, ter

In totaal hebben 179 personeelsleden van de onderneming

versteviging van ons verkoopnet.

voor een van de voorgestelde formules gekozen, doch
de meerderheid van hen (124 werknemers) heeft zich uit-

Tegelijk zijn bij P&V Coop een vijftigtal aanwervingen

gesproken voor de formule 9/10.

gebeurd, waarvan 6 startbaanovereenkomsten.
Vermelden we eveneens dat, met de overstap van
een dertigtal technisch-commerciële krachten van P&V
Distributie naar functies bij P&V Verzekeringen, het personeelsbestand van de zetel met 6% is toegenomen.
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Bovendien hebben we eind 2002 op onze website een

Het geheel van de bovenstaande taken ten behoeve van

nieuwe jobrubriek geopend (zie artikel blz. 40). De

de commerciële krachten vertegenwoordigt circa 76 %

vacante betrekkingen worden erin aangekondigd en de

van alle opleidingen die door de Dienst Opleiding zijn

kandidaten kunnen hun kandidatuur on-line verzenden.

verstrekt. De overige 24 % gingen naar andere vormen
van opleiding, o.m. voor de Klantendienst of in het raam

Ofschoon het publiek van de Dienst Opleiding voor het

van FOPAS, die uitsluitend voor het personeel van het

overgrote deel uit het verkoopnet komt, geeft deze dienst

hoofdkantoor zijn bestemd. Deze betreffen o.m. de kennis

ook gevolg aan de aanvragen van de interne departe-

van de verzekeringsproducten, managementtechnieken,

menten en van externe intervenanten, zoals HDP of Actel.

talen, informatica, … Dit cursusprogramma, dat over
2 jaar was gespreid, is eind 2002 afgelopen. Gelet op

Ter illustratie hiervan vermelden we in het kort de op-

het behaalde succes (*), zal het experiment vermoedelijk

leidingen die zijn verstrekt in samenwerking met P&V

worden herhaald.

Business, de opleidingen voor de CRM-cel, maar ook
het uitgebreide lessenpakket voor de medewerkers van

In tijdseenheden uitgedrukt bedroegen de totale presta-

de nieuwe Klantendienst. Een vijftigtal tele-operatoren

ties van de Dienst Opleiding 9.900 lesuren. ❚

hebben een programma gevolgd, dat niet enkel de verzekeringsproducten op zich behandelde, doch ook lessen
bevatte over het afhandelen van het telefoonverkeer,
de specifieke software van een callcenter, enz.

(*) 226 personen hebben zich ingeschreven voor 625 lesdagen (1 persoon kon verscheidene cursussen volgen).
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Commerciële organisatie
van p&v verzekeringen
▼

DISTRIBUTIE VAN DE PRODUCTEN
VAN P&V VERZEKERINGEN

▼
▼
▼
▼

De distributie van de producten van P&V verloopt via

▼

verscheidene kanalen.

▼

Het overgrote deel van de verkoop aan particulieren gaat

▼

via de dochtermaatschappij P&V DISTRIBUTIE (P&V D).

▼

Deze overkoepelt een net van agentschappen die over het

Antwerpen / Limburg / Waasland

hele land zijn verspreid en onder de leiding werken van 4

Oost- en West-Vlaanderen / Vlaams-Brabant / Brussel

gewestelijke directeurs, die verantwoordelijk zijn voor de

Henegouwen / Waals-Brabant

volgende geografische zones :

Luik / Namen / Luxemburg
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Zoals reeds gezegd op bladzijde 14, is het aantal agent-

De indeling per functie van deze 357 bedienden ziet er als

schappen in het raam van het nieuwe servicemodel, van

volgt uit :

82 teruggebracht tot 40. De agentschappen worden
beschouwd als logistieke basissen waar de adviseurs

35

menselijke, materiële en logistieke steun krijgen van de

260 adviseurs ;

agentschapsdirecteurs, alsmede van de commerciële

61

en administratieve krachten.

agentschapsdirecteurs ;
commerciële assistenten en administratieve
bedienden. ❚

Op 31 december 2002 is het personeel van deze vennootschap als volgt verdeeld :
Antwerpen / Limburg / Waasland

56

Oost- en West-Vlaanderen / Vlaams-Brabant / Brussel

81

Henegouwen / Waals-Brabant

133

Luik / Namen / Luxemburg

87

Totaal personeelsbestand

357
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DE VERKOOP VAN DE VERZEKERINGSPRODUCTEN P&V

P&V
Verzekeringen

P&V Gemeenschappelijke kas

Overige
Maatschappijen

Specific Insurance
& Risk **

P&V
Instellingen ****

P&V D
nv

Zelfstandige
agenten en
makelaars ***

P&V Business *

Toelichting bij het schema
* P&V Business verleent voortaan technische steun aan P&V

*** P&V werkt samen met 12 exclusieve zelfstandige agen-

D n.v. en de zelfstandige agenten, voor de prospectie van

ten en een vijftigtal makelaars.

de KMO’s.
**** P&V Instellingen telt 6 afgevaardigden die zich uit** Voor de plaatsing van speciale risico’s die de Groep P&V

sluitend bezighouden met de markt van de openbare

zelf niet behandelt, kunnen de verschillende distributie-

besturen en allerhande instellingen. ❚

kanalen terecht bij Specific Insurance & Risk, dat een verzekeraar zoekt.
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De raad der gebruikers
▼
▼
▼

Dit consultatief orgaan dat in 1997 is opgericht, heeft tot

▼

taak alle mogelijke verbeteringen te formuleren en voor

▼

te stellen, die kunnen leiden tot een verhoging van de
▼

kwaliteit van de producten en diensten die de verzeker-

▼

den worden aangeboden.

▼
▼

De Raad der Gebruikers vormt bijgevolg een permanent
observatorium dat een prospectief beeld moet verstrekken

• de evolutie van gewichtige dossiers zoals de beleids-

van de behoeften en verwachtingen van de verzekerings-

controle, de autoverzekering, de tweede sectorale

consumenten.

pijler, de eerlijke concurrentie, de rechtsbijstand en
het tussentijds sociaal akkoord 2002 ;

De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
institutionele klanten van P&V : administraties en openbare besturen, vakbonden, ziekenfondsen, verenigingen

• de omzetgroei van de directe zaken en de ontwikke-

(de drie laatstgenoemden treden eveneens op als woord-

ling van de distributiekanalen van verzekeringspro-

voerders van hun aangeslotenen). De kaderleden en per-

ducten in België en, meer bepaald, bij P&V ;

soneelsleden van de onderneming worden eveneens bij
• de verschillende modellen van partnerschappen bij

de werkzaamheden betrokken.

de aangesloten ondernemingen van ACME (Vereniging
Om zijn taak efficiënt te kunnen vervullen, wordt de Raad

van Europese coöperatieve en onderlinge verzeke-

der Gebruikers stelselmatig op de hoogte gehouden van

raars), en waar P&V elementen kan van overnemen ;

de nieuwe producten en diensten die door P&V zijn ontwikkeld. Bovendien beschikt hij over de resultaten van

• de toekomst van de elektronische handel in de verze-

de enquêtes die geregeld onder de verzekerden worden

keringssector en de mogelijkheden die de gebruikers

gehouden (naambekendheid, opzeggingen, enz.). Ten

worden geboden door de vernieuwde versie van de

slotte wordt de Raad eveneens ingelicht over de markante

website van P&V ;

evoluties op de verzekeringsmarkt (Belgische en Europese
• de nieuwe commerciële strategie van P&V en de gevol-

wetgeving, nieuwe producten, enz.).

gen ervan op alle niveaus van de onderneming.

De Raad der Gebruikers vergadert viermaal per jaar.

De Raad der Gebruikers heeft de nieuwe Klantendienst
Op zijn verzoek hebben leden van het directiecomité,

bezocht om hem concreet aan het werk te zien, prak-

departementsdirecteurs en specialisten de Raad toe-

tische vragen te stellen en aldus de kwaliteit van deze

gesproken. De thema’s die dit jaar aan bod kwamen,

dienst uit het oogpunt van de klant, de adviseur, het

waren :

personeel en de maatschappij te kunnen beoordelen ;

• de gevolgen van de instorting van de financiële mark-

• het nieuwe product Ideal Home waarmee P&V van een

ten en van de aanslagen van 11 september 2001 voor de

consumentenorganisatie de titel « Beste Koop » heeft

verzekeringssector in de wereld en in België ;

gekregen voor de woningverzekering. ❚
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De stichting p&v
▼
▼
▼

De Stichting P&V, die het Fonds P&V opvolgt, heeft dezelf-

▼

de doelstellingen van strijd tegen de sociale, culturele en

▼

politieke uitsluiting van de jongeren.
▼
▼

De Stichting werkt al bijna drie jaar aan een project dat

▼

de titel « Samen-Leven in een kleurrijke maatschappij »

▼

draagt. Een dertigtal jongeren van 18 tot 25 jaar, die uit
heel België komen, nemen eraan deel. Zo wil de Stichting

partners die alle afkomstig zijn van verzekeringsonderne-

de klemtoon leggen op het belang van het nieuwe bur-

mingen van de sociale economie. Drie andere leden van

gerschap en de verrijking door etnische diversiteit.

die Pool (Fondation Macif, Fondazione Cesar en Fundació
Agrupació Mútua), hebben eveneens jongeren bijeenge-

In een eerste stadium hebben deze jongeren, samen, een

bracht om de geslaagde experimenten van integratie in

gemeenschappelijke definitie van het concept integratie

hun respectieve landen op te sporen.

opgesteld. Op basis hiervan hebben ze criteria vastgelegd
die, volgens hen, het mogelijk maken geslaagde experi-

Door de jongeren het woord te verlenen, wensen de initia-

menten op het vlak van de integratie te selecteren. In juni

tiefnemers van het project eveneens dat zij zich uitspreken

2002 werd een oproep voor projecten gedaan, die weer-

over het maatschappijmodel dat ze willen ontwikkelen,

klank kreeg in de media. Een veertigtal dossiers zijn op

over de vernieuwende aanpak van de integratie en de

het secretariaat van de Stichting toegekomen. Elk dossier

invoering van een actief participatiebeleid van de jonge-

werd getoetst aan de evaluatiecriteria die door de jonge-

ren zelf.

ren waren bepaald. Zo kwamen een tiental projecten voor
een tweede bespreking in aanmerking. Na afloop van de

Op transnationale bijeenkomsten hebben de jongeren van

procedure zijn vier ervan geselecteerd. Ze geven het best

de verschillende landen hun ideeën en ervaringen kunnen

de visie van de jongeren weer op wat integratie concreet

uitwisselen. De eerste ontmoeting vond plaats in Gent, in

moet zijn.

november 2001, in het raam van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Sedertdien hebben de jonge

Elk van die projecten heeft van de Stichting financiële

Belgen, Italianen, Spanjaarden en Fransen elkaar vijfmaal

steun gekregen, ten bedrage van 12.500 EUR. Bovendien

ontmoet.

is Solidarcité door de jongeren van de Europese Pool van
de Stichtingen van de Sociale Economie (zie hierna) uit-

Elke partner van de Pool heeft dezelfde opdracht als de

geroepen tot beste initiatief en kreeg het hiervoor een

Stichting P&V uitgevoerd, te weten de selectie van vier

extra-prijs van 12.500 EUR.

modelprojecten op het vlak van de integratie. Op een vergadering van de Europese Pool te Bologna in november

Europese Pool

2002 werden de 16 projecten aan de vergadering voorgesteld. Deze heeft een dubbele keuze gemaakt : de ver-

Het project van de P&V Stichting sluit aan bij de actie

kiezing van het beste project op nationaal en op Europees

van de Europese Pool van de Stichtingen van de Sociale

vlak.

Economie. Deze Pool bestaat, naast de Stichting P&V, uit
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Volgende etappes

Mediapartners

De groep experts van de P&V Stichting gaat zich nu bui-

De weerklank in de media van het werk dat de jongeren

gen over projecten die als best practice naar voren zijn

van de Stichting P&V hebben volbracht, was enorm : tv-

gekomen in Italië, Frankrijk en Spanje. Na afloop van dit

interviews, deelneming aan radio-uitzendingen, artikelen

onderzoek zullen de verschillende mogelijkheden van uit-

in de pers. We stippen eveneens aan dat de Stichting een

voering van die projecten in België worden voorgelegd.

partnerschap heeft gesloten met verscheidene persorganen (o.m. De Morgen, Knack en La Libre Belgique) : deze

Ten slotte, zal ter afsluiting van de drie jaar dat het

hebben zich ertoe verbonden de activiteiten van de

project van de P&V Stichting loopt, een witboek worden

Stichting te volgen door de publicatie van artikelen of

opgemaakt ter attentie van de nationale en Europese

supplementen met betrekking tot de problematiek van

gezagdragers. Hierin zal elk van de aangenomen projec-

de integratie van de jongeren in het algemeen. ❚

ten worden ontleed en zullen ook de aanbevelingen van
de jongeren zelf aangaande de beste praktijken op het
gebied van integratie van migrantenjongeren worden
overgebracht.
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Partnerschappen
▼
▼
▼

Voor P&V, als verzekeraar van de sector van de sociale

▼

economie, is de coöperatieve ingesteldheid van oudsher

▼

een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van haar aard.
▼
▼

Institutionele partnerschappen

▼

In die optiek zijn we sedert geruime tijd reeds aangesloten

▼

bij de internationale vereniging van verzekeringscoöpera-

In het raam hiervan hebben de partners van Euresa

ties (FICMA) en de vereniging van de Europese coöpera-

een ethisch handvest opgesteld, dat « Onze waarden,

tieve en onderlinge verzekeraars (ACME).

ons engagement » heet. Dit document gaat verder dan
de initiatieven van de Europese Commissie aangaande

Recenter, in 1990, was P&V mede-oprichter van Euresa,

het groenboek over de maatschappelijke verantwoorde-

samen met andere partners van de Europese sociale

lijkheid van de ondernemingen en vormt een eerste

economie. Deze vennootschappen nemen vaak vooraan-

etappe voor de verwezenlijking van de maatschap-

staande plaatsen in op hun respectieve markten. Ze

pelijke balans, waartoe elk lid zich heeft verbonden.

handelen in alle verzekeringstakken, dekken meer dan
20 miljoen verzekerden en stellen circa 26.000 werknemers

Overige partnerschappen

te werk. Hun samengevoegd incasso bedraagt meer dan
12 miljard EUR.

P&V heeft getracht deze insitutionele uitwisselingen aan
te vullen met concretere en functionele samenwerkingen.

De leden van Euresa zijn :

P&V en D.V.V.
• P&V (België)
• Macif en Maif (Frankrijk)

De afgelopen jaren hebben P&V en D.V.V twee initiatie-

• Unipol (Italië)

ven genomen:

• Folksam (Zweden)
• Huk-Coburg (Duitsland)

• De oprichting van Rainbow ICT Services, een econo-

• LB Group (Denemarken)

misch samenwerkingsverband dat belast is met het
beheer van een gemeenschappelijk centrum voor

Euresa beschikt over twee operationele kernen :

dataverwerking van beide vennootschappen. Een
telefonisch en per e-mail bereikbare helpdesk werd

• een holding te Luxemburg ;

in 2002 geïnstalleerd. Bij de oplossingen die door
Rainbow zijn ingevoerd voor de overdracht van gege-

• een Europees economisch samenwerkingsverband

vens en het telefoonnet, zijn spitstechnologieën ont-

dat werkgroepen heeft ingesteld die ervaringen

wikkeld. Rainbow heeft eveneens marktstudies uitge-

uitwisselen en gemeenschappelijke diensten en pro-

voerd en bestekken opgemaakt voor de levering van

ducten ontwerpen.

informatica- en telefoonmaterieel aan de adviseurs
van P&V. Vermelden we nog dat er onderhandelingen
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zijn gevoerd met het oog op de opneming van een

BIVV

derde partner in het ESV, met name de maatschappij
Swiss Life en haar filiaal Zelia. De concretisering van

Voor het vijfde opeenvolgende jaar heeft P&V de cam-

deze gesprekken wordt verwacht tegen medio 2003.

pagne van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
(BIVV), die gewijd was aan de veiligheidsgordel,
gesteund. Immers, een verzekeringsmaatschappij als

• De oprichting van de coöperatieve vennootschap
SEPIA voor het beheer van sectorale pensioenfondsen.

de onze mag zich niet beperken tot het vergoeden van

In 2002 heeft SEPIA haar eerste belangrijk contract

schadegevallen. P&V spreidt haar steun aan het BIVV

binnengehaald voor de dekking van een extralegaal

dan ook over de tijd, want ofschoon de herhaalde cam-

pensioen voor de 48.000 werknemers van de sector

pagnes van verkeersveiligheid het gedrag van de auto-

Federauto (garages, metaalhandel en koetswerk).

bestuurders positief beïnvloeden, blijft het ondanks alles
een werk van lange adem. ❚

Wagenpark
De meeste aanvragen voor verzekering van wagenparken
zijn afgewezen, want P&V wenst niet dé specialist terzake
te worden. Nochtans werd in 2002 over een gewichtig
contract onderhandeld, dat begin 2003 concreet van
start ging, met name de verzekering BA en rechtsbijstand
van het wagenpark Hertz Lease - Axus (bijna 11.500 voertuigen). P&V verzekert voortaan dus twee van de vijf
grootste ‘leasers’ in België.
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De ombudsman van p&v
▼
▼
▼

De functie van ombudsman werd 25 jaar geleden bij P&V

▼

in het leven geroepen, waardoor ze één van de eerste in

▼

België was. Naar aanleiding van deze verjaardag en van

▼

de aansluiting van de maatschappij bij de aanbevelingen

▼

van de BVVO aangaande ontvangst en behandeling van

▼

de klachten, hebben we besloten een deel van dit jaar-

ling zijn van reeds bij P&V ingediende klachten.

verslag te wijden aan het werk van deze dienst.

De resterende dossiers, ten slotte, zijn aanvragen om
De rol van de ombudsman bestaat erin op te treden als

inlichtingen, wat niet tot de eigenlijke bevoegdheid

bemiddelaar tussen ontevreden klanten en de onderne-

van de ombudsman behoort.

ming. Hij vervult zijn taak in alle onafhankelijkheid : hij
is geen pleitbezorger van de klant noch van de maat-

• De meeste grieven betreffen de takken Auto en Brand.

schappij. Hij onderzoekt de dossiers die hem worden

De vaakst ingeroepen redenen zijn de weigering tot

voorgelegd in alle objectiviteit en zoekt in het raam van

dekking, de interpretatie van de algemene polisvoor-

de wetten, reglementen, polisvoorwaarden en gedrags-

waarden, het bedrag van de uitkering en de traagheid

regels van de verzekeringswereld naar minnelijke oplos-

van afhandeling.

singen.
• We hebben een lichte stijging geconstateerd van
de dossiers in verband met de autoverzekeringen, wat

• Elk jaar legt de ombudsman zijn activiteitenverslag
voor aan het Directiecomité, waarvan hij rechtstreeks

hoofdzakelijk te wijten is aan de invoering van het

afhangt. Dit document bevat naast een aantal statis-

nieuwe aanvaardingsbeleid en van het programma

tieken aangaande de behandelde dossiers eveneens

van opsporing van de risico’s.

opmerkingen en bedenkingen.
• Sedert enkele jaren komen er meer klachten met
In 2002 ontving de ombudsman 386 nieuwe dossiers.

betrekking tot de sectoren Geneeskundige Verzorging

Dit aantal is lichtjes gedaald in vergelijking met de vorige

en Gewaarborgd Inkomen. Ze handelen in hoofdzaak

jaren. Deze vermindering is niet het gevolg van een effec-

over de weigeringen van vergoeding wegens voorbe-

tieve afname van de klachten, doch van een efficiëntere

staande ziekten, d.w.z. ziekten waarvan de sympto-

behandeling van de dossiers in eerste lijn, d.w.z. recht-

men reeds voor de ondertekening van het contract

streeks door de beheerders van de betrokken diensten.

waren verschenen. Algemener, komt opzettelijk achterhouden van informatie steeds vaker voor. Wat tot
weigering van schadeloosstelling leidt en dit, op zijn

• Ongeveer de helft van de klachten komen rechtstreeks

beurt, tot klachten.

bij de maatschappij toe (bij de ombudsman of de
directie). Een derde van de klachten gaan via de
agentschappen of de adviseur (terwijl dit nog 50 %

We ontvangen ook uitingen van ongenoegen over de

was enkele jaren geleden). De klachten over P&V, die

agentschappen van het verkoopnet, die meestal stoelen

eerst via de BVVO of de CDV gaan, vertegenwoordigen

op het verstrekken van verkeerde informatie over de

15 %. Dit cijfer bevat evenwel dossiers die een herha-

contracten.
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bijlagen

Op jaarbasis worden zo’n 35 à 40 % van de klachten

P&V meent immers dat rekening houden met de klachten

gegrond geacht. Voor zekere hiervan doet de ombudsman

van haar verzekerden integraal deel uitmaakt van de

een aanbeveling bij het Directiecomité. Twee derde van

dienstverlening aan de cliënteel en van de klantenbin-

de dossiers zijn, uit het strikte oogpunt van de wetgeving

ding. We wijzen er trouwens op dat 9 van de 10 personen

op de verzekeringen, niet gefundeerd. Wat het probleem

die zich tot de P&V-ombudsman richten, klant bij ons

doet rijzen van de communicatie tussen de klant en de

blijven (ofschoon 6 % van hen het contract in kwestie

maatschappij, dat de ombudsman in elk van zijn versla-

opzeggen).

gen opnieuw onderstreept. De onderneming heeft dan
ook niet geaarzeld zich aan te sluiten bij de aanbevelin-

Tot besluit vermelden we dat de ombudsman in 2002

gen van de BVVO inzake de behandeling van de klachten

bij het Departement Communicatie is ondergebracht. Dit

en van de schadedossiers, daar ze concrete vorm geven

zal het mogelijk maken de cijfers van de ombudsman te

aan praktijken die reeds verscheidene jaren zijn ingesteld.

toetsen aan de resultaten van de tevredenheidsenquêtes
die geregeld onder onze klanten worden gehouden, ten
einde meer gerichte aanbevelingen te formuleren. ❚
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bijlagen

www.pv.be
▼
▼
▼

Nog nooit eerder zijn de activiteiten met betrekking tot

▼

de internetsite van de onderneming uitgebreid aan bod

▼

gekomen in het jaarverslag. Dit instrument maakt voor-

▼

taan deel uit van het communicatiebeleid van nagenoeg

▼

alle bedrijven. De internetsites, die aanvankelijk gewoon

▼

een uitstalraam waren, beschikken tegenwoordig over
talloze interactieve mogelijkheden. Ze vormen een

verdrievoudiging op jaarbasis (van 4.500 bezoeken per

onmisbaar instrument op het vlak van de bekendheid,

maand in oktober 2001 naar 12.000 in oktober 2002). Het

het imago, het persoonsgericht contact met de klanten

aantal internauten was niet alleen talrijker, maar boven-

en de prospects. Het is in die zin dat de site van P&V de

dien gaan velen onder hen interactief te werk en vragen

laatste maanden is geëvolueerd.

ze inlichtingen of prijsoffertes op.

We hebben er steeds naar gestreefd onze verzekerden

Zo hebben we tussen januari en oktober 2002 meer dan

alle aandacht te schenken en hun de producten en

3.500 on-line prijsaanvragen ontvangen. Eind 2002 werd

diensten aan te bieden waar ze behoefte aan hebben.

deze rubriek volledig herwerkt, met de mogelijkheid

De klanten van de verzekeringsmaatschappijen wensen

binnen 48 uur een persoonsgerichte offerte te ontvangen.

de tijd die ze besteden aan het administratief beheer

In de maand december alleen, zijn 500 nieuwe aanvragen

van hun contracten te beperken. Door de mogelijkheden

ingezonden.

van onze internetsite uit te breiden, komen we aan die
verzuchting tegemoet.

Het is voortaan eveneens mogelijk een adreswijziging
per e-mail mee te delen. De nieuwe gegevens van de

Het doel van de site pv.be is, in de eerste plaats, betrouw-

verzekerde worden rechtstreeks ingevoerd in de databank

bare en degelijke informatie te verstrekken over de verze-

van de Klantendienst. Deze dienst volgt eveneens de ver-

keringen in het algemeen. Het gedeelte Praktische tips,

zoeken om informatie, die via de site binnenkomen, op.

dat wenken geeft over wat er te doen valt wanneer men

Jobrubriek

getuige is van een ongeval, of om brand en diefstal te
voorkomen, enz., beantwoordt aan deze wens. In 2003
zal dit aspect nog worden uitgebreid, met de on-line

De laatste nieuwigheid van de site in 2002 is de on-line

publicatie van informatiedossiers over welbepaalde

publicatie, eind december, van een jobrubriek die tot

thema’s. Het eerste zal gewijd zijn aan de aankoop,

stand is gekomen dankzij de nauwe samenwerking van

bouw en verbouwing van een woning.

de Departementen Communicatie en Human Resources.
Men verneemt er meer over de bedrijfscultuur, de aan-

On-line diensten

wervingsprocedures, de extralegale voordelen, enz. Men
komt er te weten welke jobs bij P&V openstaan; men kan

Begin 2002 is het Departement Communicatie gestart met

ook een spontane kandidatuur inzenden. In 2002 hebben

een omvangrijk werk van ontwikkeling van onze website.

we via internet een maandgemiddelde van 70 kandida-

Als respons hierop constateerden we een merkelijke

turen ontvangen. Met de nieuwe jobrubriek zou dit cijfer

verhoging van het aantal bezoekers, meer bepaald een

gevoelig moeten stijgen. ❚

40

J A A R V E R S L A G

2 0 0 2

V I J F D E

D E E L

Synthese
jaarrekeningen

▼
▼
▼
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

41

jaarrekeningen

p&v verzekeringen : synthese
balans op 31 december 2002

in duizend eur

ACTIEF

2002

2001

54

65

2.076.498

2.166.365

135.869

130.834

498.142

429.962

1.439.456

1.603.102

3.031

2.467

15.871

18.374

Deel van de herverzekeraars in de tech. voorzieningen

48.004

35.962

Vorderingen

129.939

122.219

Overige activabestanddelen

39.057

42.463

Immateriële activa
Beleggingen

• Terreinen en gebouwen
• Verbonden ondernemingen en deelnemingen
• Overige financiële beleggingen
• Deposito’s bij cederende ondernemingen
Beleggingen Tak 23

• Materiële activa
• Beschikbare waarden

2.104

2.447

36.953

40.015

Overlopende rekeningen

38.734

39.944

2.348.157

2.425.392

2002

2001

182.587

306.355

TOTAAL

PASSIEF
Eigen vermogen

• Kapitaal
• Reserves

484

484

182.103

305.872

Fonds voor toekomstige toewijzingen

10.000

27.300

1.951.215

1.875.181

1.536.220

1.490.155

414.995

385.026

15.871

18.374

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

74.644

80.710

Deposito’s ontvangen van herverzekeraars

39.048

25.898

Schulden

67.433

77.700

7.359

13.874

2.348.157

2.425.392

Technische voorzieningen

• Voorziening voor verzekering Leven
• Andere voorzieningen
Technische voorzieningen Tak 23

Overlopende rekeningen
TOTAAL

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

p&v verzekeringen : synthese
resultatenrekening op 31 december 2002

Technische rekening Niet-Levensverzekering

in duizend eur

2002

2001

Verdiende premies

152.425

144.281

Opbrengsten van beleggingen

24.428

35.110

135

0

-130.696

-115.991

-1.426

-1.639

Netto-bedrijfskosten

-60.826

-60.694

Beleggingslasten

-35.884

-9.107

-90

-291

-51.934

-8.331

2002

2001

Premies

102.572

128.638

Opbrengsten van beleggingen

82.724

109.165

192

30

0

161

Schadelast

-91.298

-88.456

Wijziging van de andere technische voorzieningen

-44.554

-74.998

9.080

-179

-27.971

-29.563

-101.368

-38.747

-2.109

-1.417

-508

-832

17.300

-2.511

-55.940

1.291

2002

2001

Resultaat van de technische rekening Niet-Levensverz.

-51.934

-8.331

Resultaat van de technische rekening Levensverz.

-55.940

1.291

Opbrengsten van beleggingen

21.807

85.175

Beleggingslasten

-41.419

-37.638

1.708

2.341

-125.777

42.837

0

-14

2.009

793

-123.768

43.617

382

382

-123.387

43.999

Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen

Overige technische lasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Levensverz.

Technische rekening Levensverzekering

Waardecorrecties op belegging Tak 23
Overige technische opbrengsten

Winstdeling en ristorno’s
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op belegging Tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen
Resultaat van de technische rekening Levensverz.

Niet-technische rekening

Overige opbrengsten en kosten

• Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belastingen op het resultat

• Resultaat van het boekjaar
Heffingen op de vrijgestelde reserves
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
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jaarrekeningen

p&v gemeenschappelijke kas - arbeidsongevallen : synthese
balans op 31 december 2002

in duizend eur

ACTIEF

2002

2001

177.296

160.278

998

998

176.298

159.280

8.777

9.032

6

5.092

Overige activabestanddelen

921

1.906

• Beschikbare waarden

921

1.906

6.313

6.468

193.313

182.776

PASSIEF

2002

2001

Eigen vermogen

8.040

9.207

• Kapitaal

13

13

• Reserves

8.027

9.194

Technische voorzieningen

172.072

162.278

• Andere voorzieningen

172.072

162.278

77

77

Deposito’s ontvangen van herverzekeraars

6.582

7.144

Schulden

6.523

4.028

19

42

193.313

182.776

Beleggingen
• Verbonden ondernemingen en deelnemingen
• Overige financiële beleggingen
Deel van de herverzekeraars in de tech. voorzieningen
Vorderingen

Overlopende rekeningen
TOTAAL

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

Overlopende rekeningen
TOTAAL

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

p&v gemeenschappelijke kas - arbeidsongevallen : synthese
resultatenrekening op 31 december 2002

Technische rekening Niet-Levensverzekering

in duizend eur

2002

2001

23.750

23.003

9.883

9.640

-27.436

-23.439

-847

-2.204

-4.125

-3.591

-264

-276

Overige technische lasten

-2.920

-2.547

Resultaat van de technische rekening Niet-Levensverz.

-1.959

586

2002

2001

-1.959

586

307

322

-4

-24

410

361

Overige kosten

-4

-1

Uitzonderlijke opbrengsten

86

Verdiende premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten

Niet-technische rekening
Resultaat van de technische rekening Niet-Levensverz.
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten

• Gewoon resultaat voor belasting

-1.164

1.244

-3

-6

• Resultaat van het boekjaar

-1.167

1.238

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

-1.167

1.238

Belastingen op het resultaat
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jaarrekeningen

herverzekering : synthese
balans op 31 december 2002

in duizend eur

ACTIEF

2002

2001

Beleggingen

39.253

41.660

• Verbonden ondernemingen en deelnemingen

17.855

13.756

• Overige financiële beleggingen

21.133

27.421

265

483

Deel van de herverzekeraars in de tech. voorzieningen

1.307

1.314

Vorderingen

2.931

1.752

Overige activabestanddelen

3.439

4.192

• Beschikbare waarden

3.439

4.192

206

271

TOTAAL

47.136

49.189

PASSIEF

2002

2001

Eigen vermogen

12.301

10.897

• Kapitaal

2.640

2.640

• Reserves

9.661

8.257

Technische voorzieningen

13.675

15.839

• Andere voorzieningen

13.675

15.839

• Deposito’s bij cederende ondernemingen

Overlopende rekeningen

Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

3

Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

776

1.616

20.366

19.471

18

1.363

47.136

49.189

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

herverzekering : synthese
resultatenrekening op 31 december 2002

in duizend eur

2002

2001

31

38

Opbrengsten van beleggingen

2.571

1.999

Schadelast

1.274

2.569

-5

-9

-137

-289

-2.141

-1.753

Technische rekening Niet-Levensverzekering
Verdiende premies

Winstdeelnemingen en ristorno’s
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

-1.363

Resultaat van de technische rekening Niet-Levensverz.

1.593

1.192

Technische rekening Levensverzekering

2002

2001

Opbrengsten van beleggingen

56

53

Schadelast

154

-54

-2

-7

Beleggingslasten

-38

-43

Resultaat van de technische rekening Levensverz.

170

-51

Niet-technische rekening

2002

2001

Resultaat van de technische rekening Niet-Levensverz.

1.593

1.192

Resultaat van de technische rekening Levensverz.

170

-51

Opbrengsten van beleggingen

281

16

-638

-482

49

28

1.455

703

-51

-56

1.404

647

Premies

Netto-bedrijfskosten

Beleggingslasten
Andere producten
• Gewoon resultaat voor belasting
Belastingen op het resultaat
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
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